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COMARCAS

Entrância Especial

Comarca de Cuiabá

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003950-93.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOANICE MARIA DE ARAUJO QUEIROZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL LUIS PADILHA E SILVA OAB - MT11637-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PLANTÃO CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ Autos nº 1003950-93.2020.811.0041 Recebi hoje. 

Vistos, em plantão. Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de 

Débito c/c Indenização por Dano Moral e Material ajuizada por Joanice 

Maria de Araújo Queiroz em face de ENERGISA Mato Grosso – 

Distribuidora de Energia S/A. Consta na inicial que a autora é usuária dos 

serviços prestados pela requerida, por meio da unidade consumidora nº 

6/331499-4, sendo que, na data de hoje (30 de janeiro de 2020), a 

requerida efetuou a suspensão do fornecimento dos serviços. Aduz que 

entrou em contato com a requerida para saber a origem da suspensão, 

sendo informada que o corte decorreu do inadimplemento das faturas com 

vencimento nos meses de setembro/2019 até fevereiro/2020. Relata que 

no mês de agosto/2019 a requerida realizou a troca do medidor de 

consumo, sem comunicação prévia e, a partir da substituição, as faturas 

posteriores quadriplicaram o valor da cobrança. Informa que comunicou o 

PROCON/MT acerca das cobranças exorbitantes, contudo, não foi 

constatada qualquer irregularidade no medidor. Pugna pela concessão de 

tutela de urgência para que seja determinado o restabelecimento do 

fornecimento da energia, bem como que a requerida se abstenha de incluir 

o nome da autora no cadastro de proteção ao crédito e, caso já tenha 

efetuado a negativação, seja determinada a imediata retirada. Vieram os 

autos conclusos. Fundamento: Sobre a tutela provisória de urgência, 

sabe-se que a mesma poderá ser concedida quando houver a 

comprovação dos elementos que demonstrarem a probabilidade do direito 

e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, bem como 

quando não possuir risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão. 

Prescreve o art. 300, do Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de 

urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

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

processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, 

conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir 

os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser 

dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder 

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

após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada 

não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos 

da decisão. Sobre o tema, leciona José Miguel Garcia Medina, em 

comentários à nova legislação, sob o título “Código de Processo Civil 

Comentado, 1ª Ed.”. “A medida de urgência deverá ser determinada em 

atenção a uma série de elementos, habitualmente sintetizados na fórmula 

fumus + periculum, mas que são bastante abrangentes. A medida a ser 

concedida será adequada à proteção e realização do direito frente ao 

perito. Para se deliberar entre uma medida conservativa “leve” ou “menos 

agressiva” à esfera jurídica do réu e uma medida antecipatória (ou, no 

extremo, antecipatória e irreversível) deve-se levar em consideração a 

importância do bem jurídico a ser protegido (em favor do autor) frente ao 

bem defendido pelo réu.”. Nesse contexto, e de acordo com o art. 300, do 

Código de Processo Civil, tem-se que para deferimento da tutela de 

urgência antecipada, se faz necessária a existência de prova capaz de 

conduzir o convencimento do juízo pela probabilidade do direito, se 

demonstre o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, bem 

como que a medida possa ser reversível. Analisando detidamente os 

autos, verifica-se a possibilidade de acolhimento parcial do pedido. 

Observa-se presente a probabilidade do direito, nesse momento 

processual, uma vez que as faturas contestadas, com vencimento nos 

meses de setembro do ano de 2019 até fevereiro do ano de 2019, cobram 

um valor exorbitante em comparação com os meses anteriormente 

faturados. Do mesmo modo, há urgência no pedido, uma vez que o perigo 

de dano consiste no fato de manter suspensão do fornecimento dos 

serviços essenciais, bem como a existência de morador na residência que 

necessita do uso de energia elétrica para o seu tratamento e manutenção 

de saúde, não restando evidenciado o perigo de irreversibilidade da 

medida. Contudo, no tocante ao pedido de abstenção/exclusão do nome 

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

acolhimento, uma vez que não restou comprovada a existência da 

restrição ou a urgência da análise por ocasião do plantão judiciário. Diante 

do exposto, DEFIRO PARCIALMENTE a tutela de urgência e determino o 

restabelecimento dos serviços na unidade consumidora nº 6/331499-4, 

NO PRAZO DE 01 (UMA) HORA, em razão da necessidade de energia 

elétrica para a manutenção da saúde do morador da residência. Intime-se 

a requerida para que realize o cumprimento da medida, mediante as 

observâncias e advertências legais. Em razão da urgência, observado o 

art. 256 da CNGC, a presente decisão SERVIRÁ COMO MANDADO a ser 

CUMPRIDO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA PLANTONISTA. Com o cumprimento 

dos expedientes necessários, encaminhem-se os autos ao órgão 

competente. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 30 de 

janeiro de 2020, às 21:55 horas. Olinda de Quadros Altomare Castrillon 

Juíza de Direito plantonista

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº 004/2020-DF

O Juiz de Direito Diretor do Foro da Comarca de Cuiabá-MT, Luís 

Aparecido Bortolussi Júnior, no uso de suas atribuições legais, com 

fundamento no artigo 52 da Lei nº 4.964 de 26 de dezembro de 1985 

(COJE), artigo 22 da Lei 6.940/1997 c/c art. 170 da Lei Complementar 

Estadual nº 04/90 e artigo 54, § 1º, do Provimento nº 005/2008-CM;

 Considerando os fatos objeto do procedimento administrativo CIA n. 

0727406-08.2019.8.11.0001 desta Diretoria, e nos termos da decisão 

proferida nesta data, cujo teor, conforme cópia anexa, integra a presente 

Portaria;

Considerando-se a necessidade de se apurar eventual prática de 

infrações disciplinares decorrentes da lavratura em 22.03.2013 pela Sra. 

R. M. T. C. da Escritura Pública de Compra e Venda que resultou na 

alienação à Sra. G.A.F.B. de 100% da quota ideal de 1/7 do imóvel 

registrado sob a matrícula n. 62.774, Livro n. 2-FX, Fl. 210, em dissonância 

com teor da procuração pela qual o Sr. Carlos Ferreira da Silva Filho e sua 

esposa Deize da Costa Marques Ferreira outorgara, inicialmente, ao Sr. 

João Amadeu Verlangieri e, posteriormente, substabelecida ao Sr. Cláudio 

da Conceição, que autorizou a vender, ceder e transferir 50% da aludida 

fração à Sra. G.A.F.B., 25% para Audemar Ferreira e 25% para Pedro 

Cezar Ferreira da Silva;

Considerando que as violações acima podem ensejar a aplicação da 

penalidade disciplinar de demissão, nos termos dos artigos 31, I, 32, IV e 

art. 35, II, da Lei 8.935/94 c/c art. 159, IV, da Lei Complementar Estadual nº 

04/90 (Estatuto do Servidor Público Estadual);

Considerando, por fim, que o processo disciplinar será obrigatoriamente 

instaurado sempre que o ilícito, em tese, ensejar a imposição de 

penalidade por mais de 30 (trinta) dias, de demissão ou destituição de 

cargo em comissão (art. 173 da LC n. 04/90);

RESOLVE:

Art. 1º Instaurar Processo Administrativo Disciplinar em face de R. M. T. C. 

e G.A.F.B., pela prática, em tese, das infrações disciplinares previstas nos 

artigos art. 31, I, da Lei 8.935/94 c/c artigos 144, IX e 159, IV da Lei 

Complementar Estadual n. 04/1990 c/c artigos 9º, 11 e 3º, da Lei Federal 

nº 8.429/1992, considerando-se a existência de indícios de inobservância 

de prescrições legais e normativas, bem como da prática de ato de 

improbidade administrativa, consistente na violação aos princípios da 

legalidade e da moralidade da administração pública, ao concorrer para 

referida prática, valendo-se do cargo para lograr proveito de outrem em 

detrimento da dignidade da função pública (Sra. R. M. T. C.) e auferir 

vantagem patrimonial indevida em razão do exercício da função, dela se 

beneficiando (Sra. G.A.F.B.), assegurando-lhes o direito ao contraditório e 

à ampla defesa.

Art. 2º Fixar o prazo de 60 (sessenta) dias para a conclusão dos 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106693/2/2020 Página 3 de 473



trabalhos (art. 179, caput, da Lei Complementar Estadual n. 04/1990), 

prorrogável por igual prazo, a contar da publicação desta Portaria, se as 

circunstâncias assim exigirem;

Art. 3º - Encaminhe-se ao ilustre Corregedor-Geral da Justiça (art. 30 do 

Provimento nº 005/2008/CM) e ao Excelentíssimo Desembargador Carlos 

Alberto Alves da Rocha, Presidente do e. Conselho da Magistratura, cópia 

desta Portaria;

Art. 4º Autue-se e certifique-se no processo, diligenciando-se, a seguir, 

como determinado na decisão anexa.

Art. 5º Esta Portaria, redigida nos termos do item 7.5 do Capítulo I da 

Instrução Normativa SGS n. 03/2011, entrará em vigor na data de sua 

publicação, que se dará em consonância com o item 8 do mesmo Capítulo 

da aludida norma regulamentar.

Intimem-se.

Cuiabá, 30 de janeiro de 2020.

(assinado digitalmente)

Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Juiz de Direito Diretor do Foro da Comarca de Cuiabá

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1360831 Nr: 21634-19.2018.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GENIVALDA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBSON PEREIRA RAMOS - 

OAB:9610-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, em cumprimento à Portaria nº. 1020/2019/PRES e ao Ofício 

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

Sistema Apolo Código 1360831 e nº Único 21634-19.2018.811.0041, o 

qual foi transladado para o procesos Sistema CIA nº 

0704064-31.2020.811.0001.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1424571 Nr: 14403-04.2019.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ ALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

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

Sistema Apolo Código 1424571 e nº Único 14403-04.2019.811.0041, o 

qual fora transladado para o processo Sistema CIA nº 

0704195-06.2020.811.0001.

Decisão

0727406-08.2019.8.11.0001

 Vistos etc.

Trata-se de pedido de providências formulado por Pedro Cezar Ferreira da 

Silva, solicitando a apuração de suposta fraude em Escritura Pública de 

Compra e Venda lavrada em Cartório Extrajudicial.

(...)

Ao final, "... requer o prosseguimento da presente denúncia, para se 

apurar a suspeita de fraude e cometimento de crime no procedimento 

anteriormente exposto, e sendo procedente, que conste na matrícula do 

imóvel a parte justa do Denunciante, o qual se coloca à disposição para 

maiores esclarecimentos." (sic).

Relatados, sucintamente, decido.

(...)

Ante o exposto, à vista dos fundamentos ora exarados, reputo que a 

competência para processar e julgar os pedidos formulados pelo 

Requerente Pedro Cezar Ferreira da Silva visando a anulação da referida 

Escritura Pública de Compra e Venda e eventual retificação da matrícula 

do imóvel, para que se faça constar o percentual de 25% da fração ideal 

de 1/7 do referido imóvel que julga lhe pertencer, é do Juiz de Direito das 

Varas Cíveis, razão pela qual declaro incompetente para o processamento 

e julgamento dos aludidos pleitos.

Em relação à apuração acerca da suposta prática de infrações 

disciplinares (...), calcado nos fatos e fundamentos jurídicos 

supramencionados, diante da provável incursão em faltas funcionais, com 

esteio no artigo §1º do art. 54 do Provimento nº 005/2008/CM c/c art. 31, I, 

art. 32, IV e art. 35, II, da Lei 8.935/94, mais artigos 144, IX, 159, IV c/c 

173, da Lei Complementar Estadual n. 04/1990 (Estatuto do Servidor 

Público Estadual) c/c artigos 9º, 11 e 3º, da Lei Federal nº 8.429/1992, 

determino a instauração de Processo Administrativo Disciplinar em face de 

R. M. T. C. (...) e de G. A. F. B. (...), em virtude da existência de indícios de 

inobservância de prescrições legais e normativas, bem como (de indícios) 

da prática de ato de improbidade administrativa, consistente na violação 

aos princípios da legalidade e da moralidade da administração pública (...), 

ao concorrer para referida prática, valendo-se do cargo para lograr 

proveito em prol de outrem em detrimento da dignidade da função pública 

(Sra. R. M. T. C.) e auferir vantagem patrimonial indevida em razão do 

exercício da função, dela se beneficiando (Sra. G. A. F. B.).

Baixe-se a portaria, nos termos do art. 16 do Provimento nº 005/2008/CM, 

via gabinete, que deverá ser redigida nos termos do item 7.5 do Capítulo I 

da Instrução Normativa SGS n. 03/2011 e entrará em vigor na data de sua 

publicação, que se dará em consonância com o item 8 do mesmo Capítulo 

da aludida norma regulamentar, encaminhando-se cópia ao Excelentíssimo 

Desembargador Corregedor-Geral da Justiça de Mato Grosso juntamente 

com esta decisão, consoante art. 30 do mencionado do Provimento 

supramencionado.

Fixo o prazo de 60 (sessenta) dias para a conclusão dos trabalhos (art. 

179, caput, da Lei Complementar Estadual n. 04/1990).

Intimem-se (...) R. M. T. C. e G. A. F. B. para apresentarem defesa no 

prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 335, III, c/c o art. 15, ambos 

do CPC.

Comunique-se o Ministério Público Estadual sobre a existência do presente 

processo administrativo disciplinar para apurar prováveis infrações 

disciplinares que, em tese, também se enquadram como improbidade 

administrativa, para que promova a apuração de sua respectiva 

competência. Em anexo à Comunicação, encaminhe-se cópia integral 

deste procedimento.

No mais, o presente processo administrativo disciplinar deverá tramitar em 

regime de segredo de justiça até o trânsito da decisão final.

Expeça-se o necessário. Intimem-se. Publique-se. Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 30 de janeiro de 2020.

(assinado digitalmente)

Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Juiz de Direito Diretor do Foro

Gerência de Recursos Humanos

Portaria

PORTARIA Nº. 58/2020-GRHFC

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

atribuições legais,

CONSIDERANDO o período de 20 (vinte) dias de usufruto de férias 

referente ao exercício 2019, pelo Gestor Administrativo II Alex Sandro 

Campos Barbosa, matrícula nº. 11106, do(a) Central de Administração - 

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

0704360-53.2020.8.11.0001,

RESOLVE:

DESIGNAR o(a) servidor(a) ADEMIL LUIZ DA SILVA, matrícula nº. 8654, 

Auxiliar Judiciário, lotado(a) na Central de Administração - Comarca da 

Capital - SDCR, para exercer, a função de confiança de Gestor 

Administrativo II, no período de 03/02/2020 a 22/02/2020 (férias).

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

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

Cuiabá, 31 de janeiro de 2020.

(assinado digitalmente)

LUÍS APARECIDO BORTOLUSSI JÚNIOR

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

Central de Arrecadação

Expediente
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1149213 Nr: 31348-71.2016.811.0041

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: M. A. GUIRALDELLO LTDA, MARCOS APARECIDO 

GUIRALDELLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SICREDI S.A

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

OAB:10483/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO ALVES MARÇAL - 

OAB:13311/MT

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

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

o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 742,85 

(setecentos e quarenta e dois reais e oitenta e cinco centavos), nos 

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

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

recolhimento da guia de custas e R$ 329,45 (trezentos e vinte e nove 

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

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

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

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

REMANESCENTES, preencher o número único do processo, buscar, 

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

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

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

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

recolhimento, deverá protocolizar a GUIA PAGA no Protocolo Geral do 

Fórum da Capital direcionado à Central de Arrecadação e Arquivamento. 

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

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

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

CNGC-TJMT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1067358 Nr: 54223-69.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NOSZELENE ALVES FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON JONES AMORIM VIEIRA 

- OAB:OAB/MT 16.216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CUSTAS E TAXAS FINAIS OU REMANESCENTES, preencher o número 

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

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

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

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

a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a GUIA PAGA no 

Protocolo Geral do Fórum da Capital direcionado à Central de Arrecadação 

e Arquivamento. ADVERTÊNCIA: o NÃO RECOLHIMENTO das custas 

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

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

no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1106123 Nr: 13013-04.2016.811.0041

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO EDSON DE MELO FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S.A CREDITO 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

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

OAB:8920- B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

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

recolhimento das custas processuais no importe de R$ 828,98 (oitocentos 

e vinte e oito reais e noventa e oito centavos), nos termos da r. sentença. 

Este valor deverá ser de forma separada, sendo R$ 414,49 (quatrocentos 

e catorze reais e quarenta e nove centavos), para recolhimento da guia de 

custas e R$ 414,49 (quatrocentos e catorze reais e quarenta e nove 

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

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

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

CUSTAS E TAXAS FINAIS OU REMANESCENTES, preencher o número 

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

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

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

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

a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a GUIA PAGA no 

Protocolo Geral do Fórum da Capital direcionado à Central de Arrecadação 

e Arquivamento. ADVERTÊNCIA: o NÃO RECOLHIMENTO das custas 

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

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

no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 774261 Nr: 27454-29.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELSO MARCON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIMAR PACHER AGRA FARES, OMAR 

MUSTAFA FARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO MARCON - 

OAB:11.340-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADOLFO ARINI - 

OAB:6.727/MT, FRANCO BONATELLI - OAB:10.224/MT, MURILO NUNES 

DE OLIVEIRA - OAB:14157

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

INTIMADA a parte requerida LUCIMAR PACHER AGRA FARES E OMAR 

MUSTAFA FARES, para que efetue, no prazo de 5 (cinco) dias, o 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

recolhimento, deverá protocolizar a GUIA PAGA no Protocolo Geral do 

Fórum da Capital direcionado à Central de Arrecadação e Arquivamento. 

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

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

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

CNGC-TJMT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 995532 Nr: 21218-56.2015.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAUDICÉIA ROCHA AMÊNDOLA DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO CUIABÁ DE ENSINO E CULTURA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: STEFANIE ROSA GOMES - 

OAB:12189/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISABETE AUGUSTA DE 

OLIVEIRA - OAB:1.761/RO, GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - 

OAB:4.032/MT

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

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

o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 558,93 

(quinhentos e cinquenta e oito reais e noventa e três centavos), nos 

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

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

recolhimento da guia de custas e R$ 145,53 (cento e quarenta e cinco 

reais e cinquenta e três centavos), para fins da guia de taxa. Fica 

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

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

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

REMANESCENTES, preencher o número único do processo, buscar, 

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

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

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

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

recolhimento, deverá protocolizar a GUIA PAGA no Protocolo Geral do 

Fórum da Capital direcionado à Central de Arrecadação e Arquivamento. 

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

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

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

CNGC-TJMT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 770621 Nr: 23651-38.2012.811.0041

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIO ROBERTO DORNELES VASCONCELOS, MARA 

REGINA DORNELES VASCONCELOS DARÉ, TANIA MARIA 

VASCONCELOS DE MORAES, MARIA VALDECY VASCONCELOS 

GRANGEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GBOEX - PREVIDENCIA PRIVADA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUBIA SIMONE LEVENTI - 

OAB:13463-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO BARRETO LEAL - 

OAB:53815/RS, PEDRO TORELLY BASTOS - OAB:28708

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CUSTAS E TAXAS FINAIS OU REMANESCENTES, preencher o número 

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

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

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

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

a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a GUIA PAGA no 

Protocolo Geral do Fórum da Capital direcionado à Central de Arrecadação 

e Arquivamento. ADVERTÊNCIA: o NÃO RECOLHIMENTO das custas 

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

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

no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 886146 Nr: 20630-83.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANA MARIA DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AVON INDÚSTRIA DE COSMÉTICOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:9901/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HORÁCIO PERDIZ PINHEIRO 

NETO - OAB:157.407/SP, HORÁRIO PERDIZ PINHEIRO NETO - 

OAB:157.407/SP

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

custas, clicar em CUSTAS E TAXAS FINAIS OU REMANESCENTES, 

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

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

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

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

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

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

Central de Arrecadação e Arquivamento. ADVERTÊNCIA: o NÃO 

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1010248 Nr: 27681-14.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSANGELA SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAGA SUPER CENTER COMERCIO DE 

VEICULOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINE ARENHARDT DE 

MORAES - OAB:22563/O, LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR - 

OAB:OAB/MT 16625/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REINALDO AMÉRICO 

ORTIGARA - OAB:OAB/MT 9552, SELMA FERNANDES DA CUNHA - 

OAB:15600/MT

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

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

o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 607,74 

(seiscentos e sete reais e setenta e quatro centavos), nos termos da r. 

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

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

guia de custas e R$ 194,34 (cento e noventa e quatro reais e trinta e 

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

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

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

CUSTAS E TAXAS FINAIS OU REMANESCENTES, preencher o número 

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

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

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

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

a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a GUIA PAGA no 

Protocolo Geral do Fórum da Capital direcionado à Central de Arrecadação 

e Arquivamento. ADVERTÊNCIA: o NÃO RECOLHIMENTO das custas 

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

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

no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 759116 Nr: 11401-70.2012.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO BENEDITO VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO GMAC S/A, GRAMARCA 

DISTRIBUIDORA DE VEICULOS SOMA CHEVROLET

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS AUGUSTO 
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MONTEZUMA - OAB:12151-DF, DIEGO FABRINNY PIMENTA - 

OAB:15866, REINALDO AMÉRICO ORTIGARA - OAB:9.552

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

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

o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 279,30 

(duzentos e setenta e nove reais e trinta centavos), nos termos da r. 

sentença. Este valor deverá ser de forma separada, sendo R$ 206,70 

(duzentos e seis reais e setenta centavos), para recolhimento da guia de 

custas e R$ 72,60 (setenta e dois reais e sessenta centavos), para fins 

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

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

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

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

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

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

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

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

recolhimento, deverá protocolizar a GUIA PAGA no Protocolo Geral do 

Fórum da Capital direcionado à Central de Arrecadação e Arquivamento. 

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

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

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

CNGC-TJMT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 422280 Nr: 7332-63.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADENILSON GOMES ASSIS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDER FERREIRA DE 

SANTANA - OAB:10138/MT, ARIANE HELENA MARTINS MIGUEL 

ARAÚJO - OAB:12.064, GLAZIANE TEIXEIRA DA SILVA - 

OAB:8.575/MT, JULIANA LEITE MELO LUFT - OAB:11.679/MT, KARLA 

CRISTINA FERREIRA DE ARRUDA - OAB:10551, MARIANA RUZA - 

OAB:11882-B, RODOLFO LUIZ DE ALVARENGA - OAB:11.882-B, 

WILSON MOLINA PORTO - OAB:12.790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS VINICIUS LUCCA 

BOLIGON - OAB:12099-B, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - 

OAB:8.184-A/MT

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

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

o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 920,30 

(novecentos e vinte reais e trinta centavos), a que foi condenada, nos 

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

R$ 427,79 (quatrocentos e vinte e sete reais e setenta e nove centavos), 

para recolhimento da guia de CUSTAS, e R$ 460,15 (quatrocentos e 

sessenta reais e quinze centavos), para fins da guia de TAXA. Ao 

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

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

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

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

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

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

E TAXAS FINAIS OU REMANESCENTES, preencher o número único do 

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

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

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

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

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a GUIA PAGA no 

Protocolo Geral do Fórum da Capital direcionado à Central de Arrecadação 

e Arquivamento. ADVERTÊNCIA: o NÃO RECOLHIMENTO das custas 

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

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

no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 363848 Nr: 940-44.2009.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CORNÉLIO ROBERTO DE OLIVEIRA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRA DE MOURA 

NOGUEIRA - OAB:6844/MT, JAQUELINE SANTOS DAMACEDO - 

OAB:7.065/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT 14.992-A, RENATO CHAGAS 

CORRÊA DA SILVA - OAB:8.184-A

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

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

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

(quinhentos e cinquenta e oito reais e sessenta centavos), a que foi 

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

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

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

quarenta e cinco reais e vinte centavos), para fins da guia de TAXA. Ao 

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

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

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

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

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

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

E TAXAS FINAIS OU REMANESCENTES, preencher o número único do 

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

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

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

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

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a GUIA PAGA no 

Protocolo Geral do Fórum da Capital direcionado à Central de Arrecadação 

e Arquivamento. ADVERTÊNCIA: o NÃO RECOLHIMENTO das custas 

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

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

no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 774667 Nr: 27886-48.2012.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIMAR BORGER DE ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAUCRED S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BENEDITO ANTONIO BRUNO - 

OAB:7818

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA CRISTINA LOPES 

SCORTECCI - OAB:20334/A, EGBERTO HERNANDES BLANCO - 

OAB:137.331/RJ

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

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

o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 705,12 

(setecentos e cinco reais e doze centavos), nos termos da r. sentença. 

Este valor deverá ser de forma separada, sendo R$ 352,56 (trezentos e 

cinquenta e dois reais e cinquenta e seis centavos), para recolhimento da 

guia de custas e R$ 352,56 (trezentos e cinquenta e dois reais e 

cinquenta e seis centavos), para fins da guia de taxa. Fica cientificado de 

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

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

custas, clicar em CUSTAS E TAXAS FINAIS OU REMANESCENTES, 

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

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

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

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

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

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

Central de Arrecadação e Arquivamento. ADVERTÊNCIA: o NÃO 

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 824941 Nr: 30977-15.2013.811.0041

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

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

 PARTE AUTORA: CLIFTON BERNARDES DA SILVA

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

SEGURO S/A

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

OAB:9.079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON FREIRE JARDIM 

SANTOS - OAB:123907 , LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - 

OAB:8506-A/MT, LUIZ HENRIQUE VIEIRA - OAB:OAB/MT 26.417-A

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

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

o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 559,22 

(quinhentos e cinquenta e nove reais e vinte e dois centavos), nos termos 

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

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

recolhimento da guia de custas e R$ 145,82 (cento e quarenta e cinco 

reais e oitenta e dois centavos), para fins da guia de taxa. Fica 

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

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

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

REMANESCENTES, preencher o número único do processo, buscar, 

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

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

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

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

recolhimento, deverá protocolizar a GUIA PAGA no Protocolo Geral do 

Fórum da Capital direcionado à Central de Arrecadação e Arquivamento. 

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

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

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

CNGC-TJMT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 895870 Nr: 26990-34.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUMAIA CAMARGO KABAS, SKG, SUMAIA CAMARGO 

KABAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DINOMENDES LEANDRO REIS, BRADESCO 

AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEUSAIDE J. LEOPOLDINO - 

OAB:15398

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA CRISTINA VAZ 

PATINI - OAB:11.660/MT, MARCOS ROGERIO SCHMIDT - OAB:4.032, 

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

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

INTIMADA a parte requerida (BRADESCO AUTO/RE COMP. DE SEGUROS), 

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

processuais no importe de R$ 752,23 (setecentos e cinquenta e dois reais 

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

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

quarenta centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 338,83 

(trezentos e trinta e oito reais e oitenta e três centavos), para fins da guia 

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

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

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

REMANESCENTES, preencher o número único do processo, buscar, 

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

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

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

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

recolhimento, deverá protocolizar a GUIA PAGA no Protocolo Geral do 

Fórum da Capital direcionado à Central de Arrecadação e Arquivamento. 

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

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

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

CNGC-TJMT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1080337 Nr: 1661-49.2016.811.0041

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IDSS, JOICE DE SOUZA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO PELISSARI 

CATANANTE - OAB:17.531 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON FREIRE JARDIM 

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

OAB:OAB/MT 26.417-A

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CUSTAS E TAXAS FINAIS OU REMANESCENTES, preencher o número 

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

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

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

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

a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a GUIA PAGA no 

Protocolo Geral do Fórum da Capital direcionado à Central de Arrecadação 

e Arquivamento. ADVERTÊNCIA: o NÃO RECOLHIMENTO das custas 

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

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

no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1083025 Nr: 2964-98.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADAIR DE PAULA NUNES

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

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

SILVA - OAB:9.457/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ HENRIQUE VIEIRA - 

OAB:26.417 A

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CUSTAS E TAXAS FINAIS OU REMANESCENTES, preencher o número 

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

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

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

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

a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a GUIA PAGA no 

Protocolo Geral do Fórum da Capital direcionado à Central de Arrecadação 

e Arquivamento. ADVERTÊNCIA: o NÃO RECOLHIMENTO das custas 

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

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

no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1083054 Nr: 2988-29.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAFAEL DE OLIVEIRA CORREA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO PELISSARI 
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CATANANTE - OAB:17.531 OAB/MT, ROBERTO DOUGLAS DE ALMEIDA 

GONÇALVES - OAB:17574/MT

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

OAB:12.903/MT, RAYANNY LIVIA MIRANDA NOCETI - OAB:18.652 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CUSTAS E TAXAS FINAIS OU REMANESCENTES, preencher o número 

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

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

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

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

a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a GUIA PAGA no 

Protocolo Geral do Fórum da Capital direcionado à Central de Arrecadação 

e Arquivamento. ADVERTÊNCIA: o NÃO RECOLHIMENTO das custas 

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

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

no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1132188 Nr: 23960-20.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDIA ELIZA NEVES BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI BRASIL TELECOM S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS MARIO TEIXEIRA - 

OAB:13.912/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASARENHAS 

BARBOSA - OAB:13.245-A

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

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

o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 279,30 

(duzentos e setenta e nove reais e trinta centavos), nos termos da r. 

sentença. Este valor deverá ser de forma separada, sendo R$ 206,70 

(duzentos e seis reais e setenta centavos), para recolhimento da guia de 

custas e R$ 72,60 (setenta e dois reais e sessenta centavos), para fins 

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

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

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

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

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

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

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

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

recolhimento, deverá protocolizar a GUIA PAGA no Protocolo Geral do 

Fórum da Capital direcionado à Central de Arrecadação e Arquivamento. 

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

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

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

CNGC-TJMT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1167740 Nr: 39141-61.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAROLINA ASTROGILDA DE BULHOES

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO PELISSARI 

CATANANTE - OAB:17.531 OAB/MT

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

SILVA - OAB:8184-A

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

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

o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 223,94 

(duzentos e vinte e três reais e noventa e quatro centavos), nos termos 

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

165,36 (cento e sessenta e cinco reais e trinta e seis centavos), para 

recolhimento da guia de custas e R$ 58,58 (cinquenta e oito reais e 

cinquenta e oito centavos), para fins da guia de taxa. Fica cientificado de 

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

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

custas, clicar em CUSTAS E TAXAS FINAIS OU REMANESCENTES, 

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

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

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

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

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

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

Central de Arrecadação e Arquivamento. ADVERTÊNCIA: o NÃO 

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 945207 Nr: 57508-07.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSON SOUZA SIQUEIRA

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

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

OAB: 16.113-O/MT

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

SILVA - OAB:8.184-A

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

custas, clicar em CUSTAS E TAXAS FINAIS OU REMANESCENTES, 

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

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

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

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

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

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

Central de Arrecadação e Arquivamento. ADVERTÊNCIA: o NÃO 

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 915250 Nr: 40469-94.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLON VINICIUS XAVIER DOS SANTOS

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

SEGURO S/A

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

SILVA - OAB:9.457/MT

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

SILVA - OAB:8.194-A/MT

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

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

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

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

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

(quatrocentos e treze reais e quarenta centavos), para recolhimento da 
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guia de custas e R$ 145,20 (cento e quarenta e cinco reais e vinte 

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

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

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

CUSTAS E TAXAS FINAIS OU REMANESCENTES, preencher o número 

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

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

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

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

a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a GUIA PAGA no 

Protocolo Geral do Fórum da Capital direcionado à Central de Arrecadação 

e Arquivamento. ADVERTÊNCIA: o NÃO RECOLHIMENTO das custas 

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

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

no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 959234 Nr: 4484-30.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE LEDES BARBOSA

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

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

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/O/MT

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CUSTAS E TAXAS FINAIS OU REMANESCENTES, preencher o número 

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

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

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

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

a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a GUIA PAGA no 

Protocolo Geral do Fórum da Capital direcionado à Central de Arrecadação 

e Arquivamento. ADVERTÊNCIA: o NÃO RECOLHIMENTO das custas 

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

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

no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 979701 Nr: 14007-66.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILSON MIKAEL DE AZEVEDO BELMONTE

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO MOACYR PINTO JUNIOR - 

OAB:7.585/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON FREIRE JARDIM 

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

OAB:OAB/MT 26.417-A

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CUSTAS E TAXAS FINAIS OU REMANESCENTES, preencher o número 

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

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

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

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

a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a GUIA PAGA no 

Protocolo Geral do Fórum da Capital direcionado à Central de Arrecadação 

e Arquivamento. ADVERTÊNCIA: o NÃO RECOLHIMENTO das custas 

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

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

no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 983295 Nr: 15521-54.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANO LIMA DE OLIVEIRA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL KRUEGER - 

OAB:12.058/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON FREIRE JARDIM 

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

OAB:OAB/MT 26.417-A

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CUSTAS E TAXAS FINAIS OU REMANESCENTES, preencher o número 

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

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

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

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

a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a GUIA PAGA no 

Protocolo Geral do Fórum da Capital direcionado à Central de Arrecadação 

e Arquivamento. ADVERTÊNCIA: o NÃO RECOLHIMENTO das custas 

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

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

no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1014857 Nr: 29639-35.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JORGE EDUARDO DE PAULA SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLOBEX UTILIDADES S/A, INDÚSTRIA DE 

MÓVEIS BARTIRA, CASAS BAHIA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodrigo Mischiati - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DECIO FREIRE - OAB:56.543

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

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

o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 713,16 

(setecentos e treze reais e dezesseis centavos), nos termos da r. 

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

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

guia de custas e R$ 299,76 (duzentos e noventa e nove reais e setenta e 

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

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

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

CUSTAS E TAXAS FINAIS OU REMANESCENTES, preencher o número 

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

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

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

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

a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a GUIA PAGA no 

Protocolo Geral do Fórum da Capital direcionado à Central de Arrecadação 
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e Arquivamento. ADVERTÊNCIA: o NÃO RECOLHIMENTO das custas 

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

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

no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 280938 Nr: 6350-54.2007.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UFDEDMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANETH GLÁUCIA DE 

OLIVEIRA NAZÁRIO DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:NÚCLEO CÍVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO DE 

OLIVEIRA PAES - OAB:1887/MT

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

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

o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 279,92 

(duzentos e setenta e nove reais e noventa e dois centavos), a que foi 

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

separada, sendo R$ 190,52 (cento e noventa reais e cinquenta e dois 

centavos), para recolhimento da guia de CUSTAS, e R$ 73,22 (setenta e 

três reais e vinte e dois centavos), para fins da guia de TAXA. Ao Cartório 

não oficializado, o valor correspondente a R$ 16,18 (dezesseis reais e 

dezoito centavos) que deverá ser depositado em nome de Marilu Cuiabano 

Malheiros Banco d Brasil, Agência 4696-5, Conta corrente nº 5540-9, CPF 

111.180.911-91. Fica cientificado de que, para emissão de guia de custas 

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

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

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

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

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

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

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

recolhimento, deverá protocolizar a GUIA PAGA no Protocolo Geral do 

Fórum da Capital direcionado à Central de Arrecadação e Arquivamento. 

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

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

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

CNGC-TJMT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 346957 Nr: 17132-86.2008.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIRMA CÂNDIDA SEVERINA BOA VENTURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PANAMERICANO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDNEY BERTUCCI - 

OAB:4319-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Feliciano Lyra Moura - 

OAB:21714/PE

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

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

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

(quinhentos e cinquenta e oito reais e sessenta centavos), a que foi 

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

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

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

quarenta e cinco reais e vinte centavos), para fins da guia de TAXA. Ao 

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

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

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

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

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

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

E TAXAS FINAIS OU REMANESCENTES, preencher o número único do 

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

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

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

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

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a GUIA PAGA no 

Protocolo Geral do Fórum da Capital direcionado à Central de Arrecadação 

e Arquivamento. ADVERTÊNCIA: o NÃO RECOLHIMENTO das custas 

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

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

no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 69382 Nr: 3235-35.2001.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DALTON ADORNO TORNAVOI, BANCO DO BRASIL S. 

A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIDRAÇARIA MOTA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO H. LUCHETTI 

RODRIGUES - OAB:11.998-A - MT, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - 

OAB:8.123/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JUSCELINO LUIS RODRIGUES 

NETO - OAB:4.340-B/MT

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

INTIMADA a parte requerida (VIDRAÇARIA MOTA LTDA), para que efetue, 

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

importe de R$184,65 (cento e oitenta e quatro reais e sessenta e cinco 

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

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

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

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

REMANESCENTES, preencher o número único do processo, buscar, 

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

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

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

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

recolhimento, deverá protocolizar a GUIA PAGA no Protocolo Geral do 

Fórum da Capital direcionado à Central de Arrecadação e Arquivamento. 

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

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

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

CNGC-TJMT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 69382 Nr: 3235-35.2001.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DALTON ADORNO TORNAVOI, BANCO DO BRASIL S. 

A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIDRAÇARIA MOTA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO H. LUCHETTI 

RODRIGUES - OAB:11.998-A - MT, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - 

OAB:8.123/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JUSCELINO LUIS RODRIGUES 

NETO - OAB:4.340-B/MT

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

INTIMADA a parte autora (BANCO DO BRASIL S/A), para que efetue, no 

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

de R$ 79,14 (setenta e nove reais e catorze centavos), a que foi 

condenada nos termos da r. sentença. Fica cientificado de que para 

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

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

CUSTAS E TAXAS FINAIS OU REMANESCENTES, preencher o número 

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

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

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

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

a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a GUIA PAGA no 

Protocolo Geral do Fórum da Capital direcionado à Central de Arrecadação 

e Arquivamento. ADVERTÊNCIA: o NÃO RECOLHIMENTO das custas 

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

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

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

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1026174 Nr: 34866-06.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEX SANDRO ALVES DE SOUZA

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

S/A - GRUPO CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCEL LOUZICH COELHO - 

OAB:8.637/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:OAB/MT 3127-A

 Certifico que, conforme solicitado em fls. 207, os autos encontram-se 

aguardando retirada na Central de Arrecadação e Arquivamento pelo 

prazo de 05 (cinco) dias.

Laura Ferreira de Souza

Central de Arrecadação e Arquivamento

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1026174 Nr: 34866-06.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEX SANDRO ALVES DE SOUZA

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

S/A - GRUPO CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCEL LOUZICH COELHO - 

OAB:8.637/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:OAB/MT 3127-A

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

custas, clicar em CUSTAS E TAXAS FINAIS OU REMANESCENTES, 

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

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

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

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

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

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

Central de Arrecadação e Arquivamento. ADVERTÊNCIA: o NÃO 

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 901923 Nr: 31275-70.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LINDEMBERG RODRIGUES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EXPRESSO NS TRANSPORTES URBANOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ - 

OAB:16.377/MT, FABIANE MARTINS MATTOS - OAB:8.920-B /MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON MARIO DE SOUZA - 

OAB:4635/MT

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

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

o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 1.268,94 (um mil, 

duzentos e sessenta e oito reais e noventa e quatro centavos), nos 

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

R$ 634,47 (seiscentos e trinta e quatro reais e quarenta e sete centavos), 

para recolhimento da guia de custas e R$ 634,47 (seiscentos e trinta e 

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

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

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

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

REMANESCENTES, preencher o número único do processo, buscar, 

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

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

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

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

recolhimento, deverá protocolizar a GUIA PAGA no Protocolo Geral do 

Fórum da Capital direcionado à Central de Arrecadação e Arquivamento. 

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

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

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

CNGC-TJMT.

Varas Especializadas de Família e Sucessões

1ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

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

Processo Número: 1024606-42.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

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

FERNANDA PEREIRA FERNANDES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WENDER RIBEIRO CORDEIRO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SUSANNE CHRISTINNE ROSA ARRUDA OAB - MT17606/O 

(ADVOGADO(A))

NAIMY SHELITTA PIRES OAB - MT0017565A-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ

 

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

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1024606-42.2018.8.11.0041. 

AUTOR(A): J. P. R. F., FERNANDA PEREIRA FERNANDES REU: WENDER 

RIBEIRO CORDEIRO Vistos etc. Intimem-se os ilustres advogados do 

requerido, para que, cumpram a decisão do id.27372642, em 05 (cinco) 

dias. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 28 de janeiro de 2020. Angela Regina Gama 

da Silveira Gutierres Gimenez Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1022268-66.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CINTIA ALMADA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAUL CLAUDIO BRANDAO OAB - MT19145-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VENICIO MIRANDA FERREIRA (INVENTARIADO)

 

Ofício nº 1030/2019, ITAÚ.

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 0000865-59.1996.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IDINALVA ALCANTARA BEZERRA DE CASTRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO ANTONIO GARCIA PEREIRA OAB - MT16080-O (ADVOGADO(A))

WANDRE PINHEIRO DE ANDRADE OAB - MT17133-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CINTIA PEDROLLO VIEIRA DE ANDRADE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO PEDROLLO DE ASSIS OAB - MT7685-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ

 

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

SUCESSÕES DE CUIABÁ Numero do Processo: 
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0000865-59.1996.8.11.0041 REQUERENTE: IDINALVA ALCANTARA 

BEZERRA DE CASTRO REQUERIDO: CINTIA PEDROLLO VIEIRA DE 

ANDRADE Vistos etc. Cumpra-se a sentença de id 21617786. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT, 31 de janeiro de 2020. Angela Regina Gama da Silveira 

Gutierres Gimenez Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1035286-86.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSILEI REZENDE CRESQUI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALLAN VICTOR REZENDE CASTRO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

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

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

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

- CEP: 78049-075 EDITAL DE INTIMAÇÃO Prazo do Edital: 3 VEZES COM 

INTERVALO DE 10 DIAS EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.

(ª)JUIZ(A) DE DIREITO ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES 

GIMENEZ PROCESSO n. 1035286-86.2018.8.11.0041 Valor da causa: R$ 

954,00 ESPÉCIE: [Tutela e Curatela]->INTERDIÇÃO (58) POLO ATIVO: 

Nome: ROSILEI REZENDE CRESQUI Endereço: RUA TERENA, 06, QUADRA 

13, RESIDENCIAL ITAPAJÉ, CUIABÁ - MT - CEP: 78090-462 POLO 

PASSIVO: Nome: ALLAN VICTOR REZENDE CASTRO Endereço: RUA 

TERENA, 06, QUADRA 13, RESIDENCIAL ITAPAJÉ, CUIABÁ - MT - CEP: 

78090-462 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DE TERCEIROS E 

INTERESSADOS dos termos da r. sentença proferida nos autos e a seguir 

transcrita. SENTENÇA: Vistos etc. Trata-se de Ação de Curatela, proposta 

por Rosilei Rezende Cresqui, em face de Allan Victor Rezende Castro, 

devidamente qualificados. Consta dos autos que, a autora é genitora de 

Allan Victor Rezende Castro, que possui microcefalia e retardo mental 

moderado (CID 10 Q02 e F71), o que o torna impossibilitado ao exercício 

dos atos da vida civil, conforme atesta o laudo médico de id. 15934835. A 

ação foi recebida, por força da decisão de id. 16083964, que concedeu a 

gratuidade processual postulada, nomeou a autora curadora provisória, 

determinou a citação do curatelando, a expedição de ofício ao INSS, para 

informação quanto à eventual auxílio previdenciário percebido e a 

realização de estudo social. O INSS informou que localizou benefício em 

nome do curatelando (id. 17442736). O relatório de estudo social, consta 

do id. 18028443. O curatelando foi citado, na pessoa de sua curadora 

provisória, conforme certificado no id. 16983723. Contestação por 

negativa geral, consta do id. 24756282. Instado a se manifestar, o zeloso 

Ministério Público se pronunciou pela procedência da ação, tornando 

definitiva a decisão que nomeou a autora curadora do curatelando, os 

termos constantes do id. 26039679. É o relatório. Fundamento e Decido. A 

Lei nº 13.146/2015 – Estatuto da Pessoa com Deficiência e, consequente 

alteração do Código Civil, trouxe importante modificação, no que se refere 

à capacidade da pessoa natural, ante a necessidade de se assegurar ao 

portador de deficiência o exercício de seus direitos, visando sua inclusão 

social e o resguardo de seu direito, em decisão apoiada, das questões do 

próprio corpo, saúde, privacidade, dentre outros (art. 85 e seu § 1º), 

quando possível sua implementação. Hoje, a única possibilidade de 

incapacidade absoluta em nosso sistema jurídico é da pessoa com menos 

de 16 anos, razão pela qual o reconhecimento de causa transitória ou 

permanente que impeça a pessoa de exprimir sua vontade imporá o 

reconhecido de sua incapacidade relativa a certos atos ou à maneira de 

exercê-los, a teor do disposto nos arts. 3º e 4º, do CC. A limitação da 

capacidade civil da pessoa natural passa a ser ato excepcional, realizável 

por meio do instituto da curatela, justificável somente quando a pessoa 

não apresenta capacidade para o exercício dos atos da vida civil, nos 

termos do art. 84, §1ª, da Lei 13.146/15 e art. 753, do CPC. No caso em 

análise, as provas documentais produzidas, em especial, o laudo médico 

apresentado, demonstram, com segurança, que o curatelando, possui 

microcefalia e retardo mental, o que o impede de ser alfabetizado e o 

impossibilita ao exercício dos atos da vida civil. A fim de corroborar os 

fatos, foi realizado estudo social, por meio do qual se constatou que o 

curatelando não possui condições de gerir a sua vida civil (id. 18028443), 

e que vem recebendo de sua genitora todos os cuidados necessários ao 

seu bem estar. Nesse cenário, a curatela é medida necessária neste 

momento da vida do curatelando, encontrando-se a autora apta ao 

exercício do encargo. Diante do exposto, e de tudo mais que dos autos 

consta, JULGO PROCEDENTE a presente ação, nos termos do art. 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil e, DECRETO a curatela de Allan Victor 

Rezende Castro, nomeando como sua curadora Rosilei Rezende Cresqui, 

tornando, assim, definitiva a decisão provisória, para que pratique, em seu 

nome, os atos da vida civil, que envolvam, estritamente, gestão patrimonial 

e de recursos, inclusive, para sacar e receber valores. Além disso, a 

curadora poderá deliberar sobre o tratamento de saúde adequado, em 

conformidade com as prescrições médicas, dentro dos limites previstos no 

art. 84, da Lei nº 13.146/2015 - Estatuto da Pessoa com Deficiência. 

Procedam-se as devidas anotações e publicações, conforme preceitua o 

§3º do art. 755 do CPC. Expeça-se o termo de compromisso definitivo. 

Transitada em julgado, após as formalidades legais e baixas necessárias, 

arquivem-se os autos independentemente de nova determinação. Sem 

custas. P. I. C. Cuiabá-MT, 12 de dezembro de 2019. Angela Regina Gama 

da Silveira Gutierres Gimenez Juíza de Direito E, para que chegue ao 

conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, 

expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de costume e 

publicado na forma da Lei. Eu, OSVALDINA DELINDA DE MAGALHAES, 

digitei. CUIABÁ, 31 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

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

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0004165-28.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

F. A. S. L. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

F. L. D. S. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NILSON EDUARDO CARNELOSSI PONCIANO OAB - PR90355 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

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

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

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

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

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

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

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

comunicar acerca da aceitação da proposta de acordo do id. 28671756. 

CUIABÁ, 31 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1109004 Nr: 14246-36.2016.811.0041
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 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FJDOM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADSM

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

OAB:6808/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA CARDOSO SALES 

DE OLIVEIRA - OAB:7.590-B, EVANEIDE MARTINS DE FREITAS DO 

AMARAL - OAB:8.345

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) EVAN CORREA DA 

COSTA, para devolução dos autos nº 14246-36.2016.811.0041, Protocolo 

1109004, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1062134 Nr: 51943-28.2015.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELMA CRISTIA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE RAIMUNDO PEREIRA DE SOUZA

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

OAB:6808/MT, EVAN CORREA DA COSTA - OAB:MT/ 8.202

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) EVAN CORREA DA 

COSTA, para devolução dos autos nº 51943-28.2015.811.0041, Protocolo 

1062134, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003217-30.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LIDIA DE MORAES DINIZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA NIEDERLE OAB - MT10458-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BENEDITO DOS SANTOS (REU)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ

 

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

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1003217-30.2020.8.11.0041. 

AUTOR(A): LIDIA DE MORAES DINIZ REU: BENEDITO DOS SANTOS Vistos 

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

dias, incluindo e qualificando todos os herdeiros do de cujus no polo 

passivo da ação, bem como, para que, colacione aos autos, procuração 

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

Cuiabá-MT, 28 de janeiro de 2020. Angela Regina Gama da Silveira 

Gutierres Gimenez Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1003977-76.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCELIA PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

MARCIO MATIAS DE FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS CAMARGO DE ANUNCIACAO OAB - MT19125-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO MATIAS DE FREITAS (REQUERIDO)

LUCELIA PEREIRA DOS SANTOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DOUGLAS CAMARGO DE ANUNCIACAO OAB - 027.467.141-75 

(PROCURADOR)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ

 

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

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1003977-76.2020.8.11.0041. 

REQUERENTE: LUCELIA PEREIRA DOS SANTOS, MARCIO MATIAS DE 

FREITAS REQUERIDO: MARCIO MATIAS DE FREITAS, LUCELIA PEREIRA 

DOS SANTOS PROCURADOR: DOUGLAS CAMARGO DE ANUNCIACAO 

Vistos etc. Defiro a gratuidade postulada, com fundamento no art. 98 do 

CPC. Processe-se em segredo de justiça (CPC, art. 189, II). Colha-se o 

pronunciamento do digno Ministério Público e, conclusos. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT, 31 de janeiro de 2020. Angela Regina Gama da Silveira 

Gutierres Gimenez Juíza de Direito

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

Processo Número: 1059466-35.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WENDELL AMORIM DA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JANE STELLE BECA SANTOS SATIRO OAB - MT23432-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RICHARD FELIPE TARGINO DA COSTA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JANE STELLE BECA SANTOS SATIRO OAB - 034.508.071-88 

(PROCURADOR)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ

 

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

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1059466-35.2019.8.11.0041. 

AUTOR(A): WENDELL AMORIM DA COSTA REU: RICHARD FELIPE 

TARGINO DA COSTA PROCURADOR: JANE STELLE BECA SANTOS 

SATIRO Vistos etc. Reitero a deliberação acostada ao id. 27417824, pelo 

que determino a intimação da parte autora, para que, emende a inicial, em 

05 (cinco) dias, colacionando aos autos, o título executivo, devidamente 

assinado, que homologou o acordo de alimentos, sob pena de 

indeferimento (art. 321, CPC). Cumpra-se. Cuiabá-MT, 23 de janeiro de 

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

Sentença

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

Processo Número: 1042957-29.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CHRISTIANE DE ARRUDA GARCIA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO ANSELMO MALHADO DE OLIVEIRA OAB - MT21881/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DELADIO LUCIANO DE OLIVEIRA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ

 

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

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1042957-29.2019.8.11.0041. 

AUTOR(A): CHRISTIANE DE ARRUDA GARCIA REU: DELADIO LUCIANO DE 

OLIVEIRA Vistos etc. Trata-se de Ação Revisional de Alimentos, proposta 

por Esdras Luciano Garcia, representado por sua genitora Christiane de 

Arruda Garcia, em face de Deládio Luciano de Oliveira, devidamente 

qualificados. A ação foi recebida, por força da decisão de id. 24514916, 

que concedeu a gratuidade processual postulada e concedeu a majoração 

dos alimentos, fixando-os em um salário mínimo. Contestação consta do id. 

25672616. Após regular trâmite, as partes realizaram um acordo, quanto 

ao valor dos alimentos, nos moldes constantes do id. 27655563. Instado a 

se manifestar, o ilustre Ministério Público Estadual se manifestou 

favoravelmente à homologação do acordo (id. 28065710). Diante do 

exposto, e de tudo mais que dos autos consta, HOMOLOGO, o acordo 

firmado entre as partes, com fundamento no art. 487, III, letra “b”, do 

Código de Processo Civil, para que produza seus efeitos jurídicos e legais. 

Revogo a decisão que fixou alimentos provisórios. Expeça-se ofício à 

SEPLAG, para que tome ciência desta decisão, e para que mantenha, em 
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definitivo, o desconto dos alimentos diretamente em folha de pagamento. 

Transitada em julgado a presente decisão, arquivem-se os autos, 

procedendo as baixas e anotações de estilo. Sem custas. Cuiabá-MT, 31 

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

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-280 CONVERSÃO DE SEPARAÇÃO JUDICIAL EM 

DIVÓRCIO

Processo Número: 1001212-35.2020.8.11.0041

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

KEYTHISON MARCELO DE ARRUDA FARIA OAB - MT18107-O 

(ADVOGADO(A))

IGOR FRANCISCO ARRUDA DE ABREU OAB - 730.069.551-53 

(REPRESENTANTE)

MAXWELL LATORRACA DELGADO OAB - MT24870-O (ADVOGADO(A))

SOLAINE RIOS DIAS OAB - 029.339.381-89 (REPRESENTANTE)

HUDSON FIGUEIREDO SERROU BARBOSA OAB - MT11370-O 

(ADVOGADO(A))

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

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ

 

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

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1001212-35.2020.8.11.0041. 

REPRESENTANTE: IGOR FRANCISCO ARRUDA DE ABREU e SOLAINE 

RIOS DIAS Vistos etc. Trata-se de Ação de Divórcio Consensual, proposta 

por Igor Francisco de Arruda de Abreu e Solaine Rios Dias de Abreu, 

devidamente qualificados. Consta dos autos que, as partes contraíram 

matrimônio, em 23 de novembro de 2017 (id. 27937931), sob o regime da 

comunhão parcial de bens, do qual não advieram filhos e nem bens foram 

amealhados. As partes são maiores, capazes e estão representadas, o 

que dispensa a intervenção do nobre Ministério Público. Diante do exposto 

e de tudo mais que dos autos consta, com fulcro no art. 487, III, letra “b” do 

Código de Processo Civil, HOMOLOGO, por sentença, o acordo realizado, 

para que produzam seus efeitos jurídicos e legais e, via de consequência, 

DECRETO o divórcio de Igor Francisco de Arruda de Abreu e Solaine Rios 

Dias de Abreu, com fulcro nos arts. 226, §6º, da Constituição da República 

e 487, inciso I do Código de Processo Civil, declarando cessados todos os 

deveres inerentes ao casamento, inclusive o regime matrimonial de bens. 

Concedo a gratuidade processual postulada. Expeça-se mandado de 

averbação. Consigne-se que, a divorcianda voltará a usar o nome de 

solteira: Solaine Rios Dias. Transitada em julgado, após as formalidades e 

baixas legais, arquivem-se os autos independentemente de nova 

determinação. Sem custas. P.I.C. Cuiabá-MT, 31 de janeiro de 2020. 

Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1033340-45.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSALVO NUNES DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

MARTA APARECIDA DE OLIVEIRA OAB - MT16389-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA AUXILIADORA BISPO DE SOUSA (RECONVINDO)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ

 

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

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1033340-45.2019.8.11.0041. 

REQUERENTE: ROSALVO NUNES DE ALMEIDA RECONVINDO: MARIA 

AUXILIADORA BISPO DE SOUSA Vistos etc. Trata-se de Ação de 

Divórcio, proposta por Rosalvo Nunes de Almeida, em face de Maria 

Auxiliadora Bispo de Sousa Almeida, devidamente qualificados. Consta 

dos autos que, as partes contraíram matrimônio, em 26 de março de 1983 

(id. 22143338), sob o regime da comunhão parcial de bens, do qual 

advieram três filhos, todos maiores e capazes, e não foram amealhados 

bens. Infere-se que, as partes encontram-se deparados desde 18 de abril 

de 1996. Citada, a parte requerida concordou com o pedido de divórcio e 

manifestou sua vontade de voltar a usar o nome de solteira (id. 

25037735). As partes são maiores, capazes e estão representadas, o 

que dispensa a intervenção do nobre Ministério Público. Diante do exposto 

e de tudo mais que dos autos consta, com fulcro no art. 487, III, letra “b” do 

Código de Processo Civil, HOMOLOGO, por sentença, o acordo realizado, 

para que produzam seus efeitos jurídicos e legais e, via de consequência, 

DECRETO o divórcio de Rosalvo Nunes de Almeida e Maria Auxiliadora 

Bispo de Sousa Almeida, com fulcro nos arts. 226, §6º, da Constituição da 

República e 487, inciso I do Código de Processo Civil, declarando 

cessados todos os deveres inerentes ao casamento, inclusive o regime 

matrimonial de bens. Concedo a gratuidade processual postulada pela 

parte requerida. Expeça-se mandado de averbação. Consigne-se que, a 

divorcianda voltará a usar o nome de solteira: Maria Auxiliadora Bispo de 

Sousa. Transitada em julgado, após as formalidades e baixas legais, 

arquivem-se os autos independentemente de nova determinação. Sem 

custas. P.I.C. Cuiabá-MT, 31 de janeiro de 2020. Angela Regina Gama da 

Silveira Gutierres Gimenez Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-117 CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA

Processo Número: 1011697-65.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THAYANE ALBUQUERQUE SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIANE FERNANDA DA SILVA OAB - MT188630-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCAS BAIA SOARES SIQUEIRA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO WANDERSON DE SOUZA OAB - 053.483.276-89 (PROCURADOR)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ

 

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

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1011697-65.2018.8.11.0041. 

EXEQUENTE: THAYANE ALBUQUERQUE SILVA EXECUTADO: LUCAS 

BAIA SOARES SIQUEIRA PROCURADOR: PAULO WANDERSON DE 

SOUZA Vistos etc. Trata-se de Cumprimento de Sentença, proposto por 

João Pedro do Lado Albuquerque, representado por sua genitora Thayane 

Albuquerque Silva, em desfavor de Lucas Baia Soares Siqueira, 

devidamente qualificados. A ação foi recebida, por força da decisão de id. 

13037800, que concedeu a gratuidade processual postulada e determinou 

a intimação da parte requerida, para pagamento do débito alimentar em 

atraso, referente aos meses de fevereiro a abril de 2018, sob pena de 

protesto e prisão civil. Em face do decurso do prazo para pagamento, a 

parte autora foi intimada, por meio do seu advogado, para que se 

manifestasse, contudo, deixou decorrer in albis o prazo fixado (id. 

23077228). Expedido mandado de intimação pessoal da autora, 

constatou-se que ela não reside mais no endereço fornecido nos autos, 

conforme certificado no id. 24257642. Instado a se manifestar, o zeloso 

Ministério Público não se opôs à extinção da ação (id. 25239530). É o 

relatório. Fundamento e Decido. O Código de Processo Civil de 2015 foi 

estruturado com o intuito de possibilitar a efetiva prestação jurisdicional, 

por meio do processo, valorizando, por seu turno, a primazia do 

julgamento do mérito, garantindo, assim, o acesso à justiça. Por outro lado, 

todas as partes do processo precisam agir de forma a colaborar para o 

alcance do seu resultado prático, numa sincronia de atos de se sucedem, 

fundamentados no princípio da cooperação e da boa-fé processual. A 

propósito, a eternização do processo, sem qualquer resultado prático, 

gera prejuízos para os demais jurisdicionados que são penalizados, pelo 

tempo dispensado às ações, onde as partes se desinteressam por seu 

desfecho. Sobre tais dificuldades, ressalta-se o número insuficiente de 

oficiais de justiça que se veem, muitas vezes, assoberbados com a 

obrigação de cumprir mandados de intimação de pessoas 

desinteressadas, atrasando diligências que, de fato possam alcançar o 

seu desiderato. No caso dos autos, o prosseguimento do processo 

dependia da manifestação da parte autora, já que o requerido foi citado e 

permaneceu inerte, todavia, embora intimada, deixou decorrer o prazo sem 

qualquer manifestação. Em atendimento ao disposto no parágrafo primeiro 

do artigo 485, do Código de Processo Civil, foi determinada a intimação 

pessoal da requerente no endereço constante dos autos, para que desse 

prosseguimento ao processo, sob pena de extinção, contudo, em 

cumprimento, constatou-se que a autora não reside mais no endereço 

fornecido nos autos. Assim, a teor do que dispõe o parágrafo único do 

artigo 274, presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço 

constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo 

interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido 

devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada 

aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo 
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endereço. Diante do exposto, e de tudo mais que dos autos consta, 

JULGO EXTINTA a presente ação, com fundamento no art. 485, inciso III, 

do Código de Processo Civil. Transitada em julgado, após as formalidades 

legais e baixas necessárias, arquivem-se os autos, independentemente, 

de nova determinação. Sem custas. P.I.C. Cuiabá-MT, 22 de janeiro de 

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

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1040893-46.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DHENNER MARTINS AMORIM (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

PEDRO LUCIO MARTINS AMORIM (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

ELIZANGELA SCHURING DE AMORIM (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

MAX LEANDER MARTINS COSTA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

WANDER SCHURING DE AMORIM (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

THAISA MARTINS AMORIM (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

SELIA BORGES DE MORAIS RODRIGUES OAB - MT0010226A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTE JUÍZO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ

 

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

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1040893-46.2019.8.11.0041. 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: ELIZANGELA SCHURING DE AMORIM, 

DHENNER MARTINS AMORIM, PEDRO LUCIO MARTINS AMORIM, THAISA 

MARTINS AMORIM, WANDER SCHURING DE AMORIM, MAX LEANDER 

MARTINS COSTA Vistos etc. Tratam-se de Embargos de Declaração 

interpostos por Max Leander Martins Costa, devidamente qualificado. 

Insurgiu-se o embargante quanto à determinação de exclusão do 

patronímico do pai registral, embora a exclusão do seu nome do registro 

civil de nascimento, já que, por consideração ao homem que lhe criou, 

pretende sua manutenção. Considerando que o nome da pessoa integra 

sua personalidade, não verifico óbice à manutenção do patronímico do pai 

socioafetivo, em que pese tenha sido excluído do registro de nascimento. 

Diante do exposto, nos termos do art. 1.022, inciso III, do Código de 

Processo Civil, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO aos embargos 

declaratórios, para retificar a sentença proferida, a fim de que conste: “Ao 

nome deverá ser acrescido o patronímico “Amorim”, ficando, assim, 

designado: Max Leander Martins Costa de Amorim”. Cumpra-se, com 

urgência, a sentença. A presente decisão é parte integrante da decisão 

proferida, ante seu teor complementar, devendo permanecer, no mais, 

todos os termos da decisão questionada. P.I.C. Cuiabá-MT, 31 de janeiro 

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

Direito

Sentença Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 0060351-42.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALUISIA NUNES VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO GARCIA DA COSTA OAB - MT13791-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE RODRIGUES CELESTINO (REQUERIDO)

MARCIA RODRIGUES (REQUERIDO)

JUSSARA REGINALDO RODRIGUES (REQUERIDO)

MARCOS REGINALDO RODRIGUES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

UBENIS PEREIRA JARA OAB - MT15967-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ

 

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

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 0060351-42.2014.8.11.0041. 

REQUERENTE: ALUISIA NUNES VIEIRA REQUERIDO: JOSE RODRIGUES 

CELESTINO, MARCIA RODRIGUES, JUSSARA REGINALDO RODRIGUES, 

MARCOS REGINALDO RODRIGUES Vistos etc. Tratam-se de Embargos de 

Declaração, interpostos por Aluisia Nunes Vieira, devidamente qualificada. 

Insurgiu-se a embargante contra a sentença proferida no id. 25355490, 

sustentando a ocorrência de omissão, pois não teria considerado o teor 

do estudo social realizado no processo e quanto à existência ou não de 

seguro prestamista, assim como, de contradição “quanto ao valor do 

acervo correspondente ao valor do imóvel e a cota do Consórcio”. Os 

embargos declaratórios destinam-se a suprir omissão, afastar 

obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente na 

decisão embargada, a teor do disposto no art. 1.022, do CPC, o que não 

se verifica no presente caso. Isso porque, este juízo fundamentou 

suficientemente o posicionamento adotado, o que nos permite constatar 

que a intenção da embargante é rever o julgado, o que não é possível 

nesta via. Ressalto que, eventual discussão quanto aos valores 

depositados pela empresa de Consórcio deverão ser discutidas em ação 

autônoma. Diante do exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, 

CONHEÇO e NEGO provimento aos embargos declaratórios opostos, por 

falta de amparo legal. Mantenho incólume a sentença proferida. P.I.C. 

Cuiabá-MT, 31 de janeiro de 2020. Angela Regina Gama da Silveira 

Gutierres Gimenez Juíza de Direito

2ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1025333-64.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELISA DOS SANTOS ALMEIDA DUTRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULOSALEM PEREIRA GONCALVES OAB - MT18220-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOÃO FRANCISCO DUTRA (RECONVINDO)

 

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

parte requerente a fim de manifestar quanto ao prosseguimento do feito, 

sob pena de extinção.

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1007218-29.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

V. L. D. O. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRENO AUGUSTO PINTO DE MIRANDA OAB - MT9779-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. C. O. (REQUERIDO)

M. A. D. O. R. (REQUERIDO)

F. R. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

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

parte requerente, objetivando o cumprimento do despacho lançado no id. 

18800408.

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1043695-17.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. S. D. B. V. C. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO RABANEDA DOS SANTOS OAB - MT12945-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. R. V. C. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIO JOSE FERREIRA OAB - MT3574-O (ADVOGADO(A))

WLAMIR ASSAD DE LIMA JUNIOR OAB - MT7533-O (ADVOGADO(A))

CARLOS EDUARDO PEREIRA BRAGA OAB - MT12572-O 

(ADVOGADO(A))

JOSEMAR HONORIO BARRETO JUNIOR OAB - MT8578-O 

(ADVOGADO(A))

 

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

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1043695-17.2019.8.11.0041. 

REQUERENTE: MARCELLE SALDANHA DE BARROS VAZ CURVO 

REQUERIDO: MAURO ROBERTO VAZ CURVO Vistos. Marcelle Saldanha 

de Barros Vaz Curvo ajuizou Ação de Divórcio, em face de Mauro Roberto 

Vaz Curvo. A ação foi recebida nos moldes da decisão constante do id. 

24915995, que deferiu a gratuidade processual, fixou os alimentos 
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provisórios e determinou o bloqueio de valores via BACENJUD em nome do 

requerido. Após, proferida a decisão inaugural foram opostos os 

embargos de declaração (id. 26633712), sob alegação de omissão da 

referida decisão. Em id. 26674105, consta a decisão dando provimento 

aos embargos, bem como determinando a expedição de ofício de desconto 

em folha de pagamento do alimentante. Id. 27242748 – manifestação da 

requerente. Ofício expedido junto ao id. 27232648 e enviado na data de 11 

de dezembro de 2019 (id. 27271997). Nos ids. 27701493 e 277272440, 

constam as manifestações da requerente a título de informar a este juízo 

os fatos ocorridos munidos de vários prints de conversas via aplicativo de 

whatsapp com o requerido e e-mail. O requerido solicitou sua habilitação 

na petição acostada junto ao id. 28145799 e se manifestou no id. 

28348851, requerendo a reconsideração da decisão exarada no id. 

24915995 com o pedido, dentre outros, de liminar para o desbloqueio dos 

valores via BACENJUD (id. 28384552) das suas contas bancárias. É o 

necessário à análise e decisão. Inicialmente, observa-se que a parte 

autora solicitou apenas a consulta para identificação de contas bancárias 

em nome do requerido (item “h”, fl. 26, id. 24502674). Porém, por um mero 

equívoco fora determinado a consulta e o bloqueio dos valores existentes, 

em nome do requerido. Desta forma, vejo que assiste razão o pedido de 

desbloqueio constante do item “d” da manifestação – id 28348851, pelo 

que, determino o imediato desbloqueio dos valores nas contas bancárias, 

em nome de Mauro Roberto Vaz Curvo, CPF nº 976.882.581-20. Quanto ao 

pedido para minorar os alimentos fixados, indefiro, por ora, tendo em vista 

que fora comprovado nos autos por meio dos documentos, de que o 

requerido já havia cientificado a autora de que as despesas seriam de 

responsabilidade dela, uma vez que os alimentos provisórios estariam 

fixados por este juízo. Designo audiência de conciliação para o próximo 

dia 18 de fevereiro de 2020, às 16h00min. Outrossim, fixo a convivência 

paterno-filial nos finais de semanas alternados, devendo o genitor pegar a 

criança às 09h00min do sábado na residência materna, retornando-a sob 

os cuidados da genitora no domingo subsequente às 18h00min. Dada a 

peculiaridade da presente demanda, determino que seja realizado estudo 

psicossocial do caso em tela, no prazo de 30 (trinta) dias. Intimem-se as 

partes através de seus advogados. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 24 de janeiro 

de 2020. Sergio Valério Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 161505 Nr: 1392-06.1999.811.0041

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: LMDC, GMC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SGDCP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANETH GLÁUCIA DE 

OLIVEIRA NAZÁRIO DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:NÚCLEO CÍVEL, LISEANE PERES DE OLIVEIRA - 

OAB:Def.Pública

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Indefiro o requerimento de fls. 26/28.

Sabe-se que os processos desta Vara Especializada agora tramitam na 

forma eletrônica, em razão da Portaria n° 554/2016. Este, já foi 

sentenciado, com trânsito em julgado, razão pela qual não foi digitalizado.

Não obstante, se tivesse demonstrado nos autos que a obrigação 

alimentar tivesse sido imposta também em favor da peticionante Bruna 

Karine Marques de Campos, até que não haveria prejuízo determinar pura 

e simplesmente a expedição de ofício para desconto em folha, como 

requerido, retornando após os autos ao arquivo.

 Entretanto, infere-se, tanto da inicial, como da sentença apresentada à fl. 

17, que o beneficiário da pensão é unicamente outro filho, que não a 

requerente. Dessa forma, não é possível atender tal requerimento, visto 

que seria uma decisão sem amparo, pois o desconto em folha de 

pagamento é uma espécie de cumprimento de sentença, que está previsto 

no art. 529 do Código de Processo Civil e, logicamente, sem título 

executivo em favor da peticionante, não há falar em execução.

 Quanto ao requerimento para que sejam os autos enviados ao Juízo da 5ª 

Vara Especializada de Família e Sucessões, também não é possível, 

primeiro, porque não há sequer fundamentação plausível; segundo, 

porque, como já dito, trata-se de processo já findo, e que pertence a esta 

Vara.

 Portanto, amparado nas fundamentações acima, indefiro os 

requerimentos de fls. 27/28.

Intimem-se e cumpra-se. Depois, retornem-se os autos ao arquivo, com as 

baixas pertinentes.

Cuiabá/MT, 30 de janeiro de 2020.

 Sergio Valério

 Juiz de Direito

4ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1007484-79.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOVITA LOPEZ DE VILHAGRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILMAR ISRAEL DA SILVA OAB - MT15163-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

 

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

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

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_____ IMPULSIONAMENTO Processo: 1007484-79.2019.8.11.0041 

REQUERENTE: Nome: MARIA JOVITA LOPEZ DE VILHAGRA Endereço: 

RUA MARISCO, 205, SANTO ANTÔNIO DO PEDREGAL, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78060-390 REQUERIDO: FINALIDADE: Nos termos do artigo 1.205 da 

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

manifestar sobre a juntada do Oficio no prazo de 05 (cinco) dias, 

conforme documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso 

seguem descritas no corpo deste mandado. Cuiabá - MT, 31 de janeiro de 

2020. (Assinado Eletronicamente) Marya Santana de Souza Gestora 

J u d i c i á r i a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

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

SUCESSÕES DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: Rua Des. Milton Ferreira 

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

78.049-905.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0048300-33.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

B. D. O. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ALEXANDRE FREITAS RIBEIRO TAQUES OAB - MT1-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. A. B. (EXECUTADO)

 

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

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

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_____ IMPULSIONAMENTO Processo: 0048300-33.2013.8.11.0041 

REQUERENTE: Nome: BEATRIZ DE OLIVEIRA Endereço: RUA 06, QDA 34, 

LOTE 17, Altos da Gloria, CUIABÁ - MT - CEP: 78057-301 REQUERIDO: 

Nome: JOSUEL ALMEIDA BISPO Endereço: RODOVIA BR-364, KM 329, 

S/N, INST. FED. DE EDUCACAO, CIEN. E TECNOLOGIA DE MT, Inexistente, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78000-000 FINALIDADE: Nos termos do artigo 1.205 

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

para manifestar sobre a juntada do Oficio no prazo de 10 (dez) dias, 

conforme documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso 

seguem descritas no corpo deste mandado. Cuiabá - MT, 31 de janeiro de 

2020. (Assinado Eletronicamente) Marya Santana de Souza Gestora 

Judiciária 
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____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

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

SUCESSÕES DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: Rua Des. Milton Ferreira 

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

78.049-905.

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

Processo Número: 1047664-40.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

E. D. M. R. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ERICA DE MELO REIS OAB - 052.637.046-74 (REPRESENTANTE)

FABIO ARTHUR DA ROCHA CAPILE OAB - MT6187-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

D. V. S. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

VENCESLAU FONSECA DE CARVALHO JUNIOR OAB - RN6646 

(ADVOGADO(A))

MARIANA GOMES DE OLIVEIRA OAB - MT15555-O (ADVOGADO(A))

CLARISSA BOTTEGA OAB - MT6650-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

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

SUCESSÕES DE CUIABÁ Termo de Audiência Autos n. 

1047664-40.2019.8.11.0041 – Divórcio Litigioso c/c Partilha, Guarda, 

Alimentos, Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela de Urgência 

Finalidade: Conciliação Local/Data/Horário: Cuiabá, 17 de dezembro de 

2019, às 14:30 horas P r e s e n t e s Conciliadora: - Zamaris Patrícia Dias 

de Souza Requerente: - Erica de Melo Reis, RG: 29422876 SESP/MT, CPF: 

052.637.046-74 Advogado: - Fábio Arthur da Rocha Capilé, OAB/MT 

6187/O Advogado: - Celso Correa de Oliveira, OAB/MT 7344 Requerido: - 

Diego Vilela Santos, RG: MG8058356 SSP/MG, CPF: 050.368.896-73 

Advogado/Defensor Público: - Thiago França Cabral, OAB/MT 11.584 

Ocorrência: Aberta a audiência, depois de esta ter conciliadora ter 

esclarecido as partes sobre a necessidade de se fazer um acordo neste 

ato, proposta a tentativa de conciliação, esta logrou êxito parcialmente nos 

seguintes termos: Convertem o divórcio litigioso em divórcio consensual 

mediante as seguintes cláusulas e condições: Dos bens: não foi possível 

fazer a partilha dos bens neste momento. Da guarda, direito de visita: a 

guarda do menor será compartilhada com residência na casa da genitora e 

a convivência/visitação do genitor será livre, avisando com antecedência, 

em razão do mesmo residir em outro estado. Dos Alimentos: a parte 

Requerida propôs a título de alimentos o valor de R$ 5.500,00 e custos 

referentes a cursos extracurriculares, tais como Kumon, natação, inglês, 

pré-vestibular, escola para prática de esportes, etc, o que não foi aceito 

pela parte Autora. Assim, não foi possível realizar acordo quanto aos 

alimentos neste momento. Do Nome: a Varoa não alterou o nome quando 

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

(audiência encerrada às 15:03 horas) deliberações Foi então proferida a 

seguinte Decisão: Vistos, etc... Trata-se de Ação de Divórcio Litigioso c/c 

Partilha, Guarda, Alimentos, Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela de 

Urgência proposta por Erica de Melo Reis em face de Diego Vilela Santos, 

ambos qualificados nos autos, e que nesta audiência embora tenham as 

partes acordado com o divórcio, a guarda do menor, visitação/convivência 

e uso do nome, não houve acordo em relação à partilha de bens e 

alimentos. Relatados, decido. Considerando regulares as cláusulas da 

avença, frustrada a reconciliação, porém, convertida a ação em 

consensual, julgo procedente o pedido formulado, acolhendo a pretensão 

dos Requerentes, com fulcro no art. 487, I, do CPC, e o faço para decretar 

o divórcio do casal, uma vez que estão satisfeitos os requisitos previstos 

na Lei 6.515/77, extinguindo o vínculo matrimonial com fulcro no art. 1.571, 

IV, do Código Civil, homologando, com base no disposto no art. 487, III, “b”, 

do CPC, os termos do acordo entabulado, tudo para que surtam os seus 

jurídicos e legais efeitos. Sem custas por ser a Requerente beneficiária da 

justiça gratuita, cujo benefício estendo ao Requerido. Publicada em 

audiência, saindo os presentes devidamente intimados. Expeça-se 

mandado de averbação. Prossegue-se o feito em relação à partilha de 

bens e alimentos. Aguarde-se o prazo da contestação, em relação à 

partilha de bens e alimentos. Ciência ao Ministério Público. Nada mais 

havendo a registrar, o MM. Juiz determinou o encerramento deste termo, 

que lido e achado conforme, vai devidamente assinado. Eu ____________ 

Zamaris Patrícia Dias de Souza, que o digitei e subscrevi.

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1042447-16.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

R. B. D. R. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVO FERREIRA DA SILVA OAB - MT14264-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. D. S. C. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

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

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

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_____ IMPULSIONAMENTO Processo: 1042447-16.2019.8.11.0041 

REQUERENTE: Nome: REVERTON BARBOSA DE REZENDE Endereço: 

AVENIDA FERNANDO CORREA DA COSTA, 85, - ATÉ KM 9,500, JARDIM 

PRESIDENTE I, CUIABÁ - MT - CEP: 78090-000 REQUERIDO: Nome: MARCIA 

DE SOUZA CARDOSO Endereço: RUA P-16, 381, Lar Espirita Caminheiro 

da Luz, JARDIM NOSSA SENHORA APARECIDA, CUIABÁ - MT - CEP: 

78090-712 FINALIDADE: Nos termos do artigo 1.205 da CNGC, impulsiono 

o feito para INTIMAÇÃO do representante do autor da expedição da Carta 

Precatória conforme documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. Cuiabá 

- MT, 31 de janeiro de 2020. (Assinado Eletronicamente) Marya Santana de 

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

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

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

SUCESSÕES DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: Rua Des. Milton Ferreira 

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

78.049-905.

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

Processo Número: 1014363-39.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. L. A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MIRIAN ELISABETH NASCIMENTO OAB - MT10276/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

P. C. L. A. (REU)

A. L. A. J. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MIRIAN ELISABETH NASCIMENTO OAB - MT10276/O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Termo de audiência em anexo.

Despacho Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1008287-96.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

G. C. D. A. (REQUERENTE)

C. D. P. D. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Pouso Miranda OAB - MT12333-O (ADVOGADO(A))

ANA LUCIA PEREIRA DE ARRUDA OAB - 925.330.781-15 

(REPRESENTANTE)

MARIA DA GUIA DE CAMPOS OAB - 847.794.461-04 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

GILPERES FERNANDES DA SILVA

 

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

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n.º 1008287-96.2018.8.11.0041 Ação: 
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Alvará Judicial. Vistos, etc... Diante da inércia do advogado, Id n. 

23444240, acolho o parecer ministerial de Id n. 27480009 e determino que 

intimem-se pessoalmente as representantes legais dos Requerentes, para, 

no prazo de 05 (cinco) dias, apresentarem os documentos que 

comprovem a solução da questão referente à venda do imóvel, bem como 

para que esclareçam, inclusive, de forma documental a necessidade do 

levantamento do valor pretendido. Devem, ainda, no mesmo prazo acima, 

cumprirem o determinado no Id n. 16447983, trazendo aos autos certidão 

de óbito dos falecidos (pai e avô), sob pena de extinção e arquivamento. 

Não sendo as representantes legais dos Requerentes encontradas para 

intimação pessoal, intime-as por edital, com prazo de 20 (vinte) dias, para, 

no prazo de 05 (cinco) dias, apresentarem os documentos que 

comprovem a solução da questão referente à venda do imóvel, bem como 

para que esclareçam, inclusive, de forma documental a necessidade do 

levantamento do valor pretendido. Devem, ainda, no mesmo prazo acima, 

cumprirem o determinado no Id n. 16447983, trazendo aos autos certidão 

de óbito dos falecidos (pai e avô), sob pena de extinção e arquivamento. 

Ressalto que o(s) mandado(s) a ser(em) expedido(s) nestes autos, seja 

de intimação ou de citação, deverão ser cumpridos por Oficial de Justiça 

nos termos dos artigos 247, inciso I, e artigo 249, do Código de Processo 

Civil, levando em conta que as ações de competência desta Vara 

Especializada de Família e Sucessões, são sempre de casos especiais 

que em sua maioria envolve interesse de menores e incapazes e são de 

cunho de ações de Estado de conformidade com o ordenamento jurídico, 

devendo as intimações e citações serem feitas sempre na pessoa das 

partes (autor e réu). Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 0022358-48.2003.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA HELENA PINTO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

Itamar Lima da Silva OAB - MT14828-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO QUARESMA DE ANDRADE (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

MARIO LUIZ ANDRADE (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO GOMES DE ALMEIDA OAB - MT5985-O (ADVOGADO(A))

JOAO MARIO DIAS DE ANDRADE OAB - SP405958 (ADVOGADO(A))

ALEXANDRE VARNEI RODRIGUES OAB - MT18100-O (ADVOGADO(A))

FRANCISCO ANIS FAIAD OAB - MT3520-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GILPERES FERNANDES DA SILVA

 

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

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n. 0022358-48.2003.8.11.0041 Ação: 

Inventário Vistos, etc... Atente-se a Secretaria judicial para o postulado no 

Id 26408165, 26408175 e Id 26461656. No mais, por se tratar de inventário 

ordinário, cumpra-se, na íntegra, conforme já determinado no Id 23722383: 

“Considerando que o processo originariamente físico, foi digitalizado, Id 

23456358- Pág. 1, intime-se novamente a Fazenda Pública, diante do 

argumentado no Id 23457755, oportunizando manifestação no prazo de 

dez dias. Após, cumpra-se na íntegra o determinado no Id 23457579-Pág. 

1 Id 23457614 - Pág. 1, mormente quanto à manifestação ministerial, em 

observância inclusive do Id 23457128-Pág. 1, e, em seguida, voltem 

conclusos para análise. Às providências.” Intimem-se.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0001882-66.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JESSY KELLY DIAS MARTINEZ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Herlen Cristine Pereira Koch OAB - MT8428-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KENNEDY REDONY DE JESUS MARQUES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARINA IGNOTTI FAIAD OAB - MT16735-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GILPERES FERNANDES DA SILVA

 

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

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n. 0001882-66.2015.8.11.0041 Ação: 

Cumprimento de Sentença. Vistos, etc... Diante do informado e pretendido 

pela parte Exequente no Id n. 28116628, de acordo com os artigos 523 e 

513 § 2º do CPC, determino que intime-se o devedor/executado- na 

pessoa do advogado, se constituído, via DJe; por AR se representado 

pela Defensoria Pública ou se não tiver procurador constituído ou ainda 

por edital, se revel na fase de conhecimento – “para pagar o débito 

indicado no Id n. 228116628, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de 

custas, se houver” (art. 523, caput, CPC). Após, cumpridas as 

determinações supra, voltem os autos conclusos para ulteriores 

deliberações/providências, inclusive quanto a penhora, se for o caso. 

Ressalto que o(s) mandado(s) a ser(em) expedido(s) nestes autos, seja 

de intimação ou de citação, deverão ser cumpridos por Oficial de Justiça 

nos termos dos artigos 247, inciso I, e artigo 249, do Código de Processo 

Civil, levando em conta que as ações de competência desta Vara 

Especializada de Família e Sucessões, são sempre de casos especiais 

que em sua maioria envolve interesse de menores e incapazes e são de 

cunho de ações de Estado de conformidade com o ordenamento jurídico, 

devendo as intimações e citações serem feitas sempre na pessoa das 

partes (autor e réu). Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1023423-36.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCEL LOUZICH COELHO OAB - MT8637-O (ADVOGADO(A))

LUIZ EDUARDO DE FIGUEIREDO ROCHA E SILVA OAB - MT8534-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDMILSON LOPES DA SILVA (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

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

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

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_____ IMPULSIONAMENTO Processo: 1023423-36.2018.8.11.0041 

REQUERENTE: Nome: MARIA JOSE DOS SANTOS Endereço: RUA 

FORTALEZA, 494, JARDIM PAULISTA, CUIABÁ - MT - CEP: 78065-350 

REQUERIDO: Nome: EDMILSON LOPES DA SILVA Endereço: AV. MATO 

GROSSO, 244, BOM PASTOR, POCONÉ - MT - CEP: 78175-000 

FINALIDADE: Nos termos do artigo 1.205 da CNGC, impulsiono o feito para 

INTIMAÇÃO do representante do autor para manifestar sobre a certidão 

negativa , no prazo de 05 (cinco) dias, conforme documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

mandado. Cuiabá - MT, 31 de janeiro de 2020. (Assinado Eletronicamente) 

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

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

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

SUCESSÕES DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: Rua Des. Milton Ferreira 

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

78.049-905.

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 926880 Nr: 47575-10.2014.811.0041

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VMC, GEMC, ECM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CPDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS RIBEIRO NEGRÃO - 

OAB:4632/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SÉRGIO ALVES TEIXEIRA - 

OAB:18.512/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) JULIANA DE LUCCA 

CRUDO PHILIPPI, para devolução dos autos nº 47575-10.2014.811.0041, 

Protocolo 926880, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).
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 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 708464 Nr: 1655-18.2011.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CPDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ECM, ECDQ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DRA. DANIELA MARQUES 

ECHEVERRIA - OAB:4.939

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) JULIANA DE LUCCA 

CRUDO PHILIPPI, para devolução dos autos nº 1655-18.2011.811.0041, 

Protocolo 708464, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 117884 Nr: 6782-15.2003.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AFRF, ZSCRC, CAAR, MJADVG, JRDVN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA LIDIA SOUZA MARQUES - 

OAB:3.654/MT, DÉCIO ARANTE FERREIRA - OAB:5920, DÉCIO ARANTES 

FERREIRA - OAB:5.920/MT, DECIO ARANTES FERREIRA - OAB:5920/MT, 

JULIANA MOURA NOGUEIRA - OAB:7.920/MT, LUIZ JOSE FERREIRA - 

OAB:8.212, RAPHAEL DE FREITAS ARANTES - OAB:11.039/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc...

Por ora, entendo desnecessária a digitalização destes autos, ressalvada 

necessidade futura.

 Feito o registro acima, considerando o tempo decorrido, e, ainda, a 

manifestação de fls. 1105/1107, primeiramente, por medida de cautela, 

antes de qualquer decisão, oportunize-se a manifestação do(s) 

herdeiro(s) não representado(s) pelo mesmo advogado do inventariante, 

no prazo de 10 (dez) dias.

Após, voltem-me os autos conclusos.

Às providências.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 935803 Nr: 52474-51.2014.811.0041

 AÇÃO: Arrolamento Sumário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSINHA CIPRIANO DOS SANTOS, GENÉSIO INÁCIO 

DINIZ COELHO, WALQUIRIA CONCEIÇÃO DINIZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE SINÉZIO INÁCIO DINIZ, CARLOS 

EDUARDO CARMONA DE AZEVEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÂO JENEZERLAU DOS 

SANTOS - OAB:3.613-B/MT, PAULO ROBERTO DE ALMEIDA SANTOS 

FILHO - OAB:13.685/MT, PAULO ROBERTO DE ALMEIDA SANTOS 

FILHO - OAB:13.685/OAB-MT, RODRIGO OLIVEIRA DA SILVA - 

OAB:9.395/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) JOAO JENEZERLAU 

DOS SANTOS, para devolução dos autos nº 52474-51.2014.811.0041, 

Protocolo 935803, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

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

Decisão

Decisão Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1000942-45.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA MARIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO VICTOR DE ARAUJO AMORIM OAB - MT19600-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GILPERES FERNANDES DA SILVA

 

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

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo nº 1000942-45.2019.8.11.0041 Ação: 

Alvará Judicial Vistos, etc... Cuida-se de requerimento de Alvará Judicial, 

formulado por Lucia Maria da Silva, requerendo o levantamento da quantia 

de R$ 56.526,40 (cinquenta e seis mil quinhentos e vinte e seis reais e 

quarenta centavos), perante a Caixa Econômica Federal, alegando ser a 

única herdeira, pois seu esposo falecido José Mario da Silva, não teria 

deixado filhos/descendentes, Id n. 17332396. Pela leitura da cópia da 

certidão de casamento acostada no Id n. 17332404, verificou-se que a 

Requerente e o falecido eram casados no regime de “separação 

obrigatória de bens” e, por essa razão, fora proferida, em um primeiro 

momento, decisão autorizando a expedição de alvará judicial em favor da 

Requerente, todavia, limitando a cota parte de 50% (cinquenta por cento), 

por ser este valor direito incontroverso, mesmo porque, restou 

comprovado nos autos, tão somente, o óbito do genitor do de cujus, Id n. 

19594936. Diante da dificuldade encontrada pela Requerente ao longo do 

processo em localizar a cópia da certidão de óbito da mãe do falecido, 

para que não houvesse morosidade e, principalmente para fins de 

viabilizar a prestação jurisdicional, determinou-se a expedição dos ofícios 

necessários aos cartórios listados no Id n. 19594935, porém, em resposta, 

nada foi encontrado. Dito isso, em que pese à manifestação da 

Requerente pelo levantamento dos valores remanescentes, deixo 

registrado que, em princípio este magistrado, por ora, está impossibilitado 

de atender o pedido em questão, em razão do disposto no artigo 1829 do 

Código Civil (concorrência entre ascendente/pais do falecido e cônjuge) 

na ocasião da partilha. Todavia, para que o processo não se eternize, 

especialmente diante da comprovada dificuldade encontrada para localizar 

a certidão de óbito da mãe do falecido, e, ainda, por tratar-se de 

procedimento de jurisdição voluntária, onde é sabido que a relação jurídica 

que se forma é unilateral, com o fim primordial de dar assistência protetiva 

aos interessados, podendo o juiz “adotar em cada caso a solução que 

considerar mais conveniente ou oportuna”, artigo 723, parágrafo único, do 

CPC, dada a excepcionalidade do caso, oportunizo a Requerente, através 

de seu advogado, no prazo de 15 (quinze) dias, juntar nos autos 

declaração com firma reconhecida de 02 (duas) testemunhas que possam 

confirmar/testificar que a Sra. Maria Cândida de Jesus, genitora do de 

cujus José Mario da Silva é falecida. Em seguida, concluso para análise do 

pedido de levantamento de alvará judicial ou demais deliberações que se 

fizerem necessárias ao caso. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1002902-02.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HELADIO ALBERTO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MIRACY MARIA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GILPERES FERNANDES DA SILVA

 

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

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo nº. 1002902-02.2020.8.11.0041. Ação: 

Interdição com pedido de curatela provisória em tutela de urgência. Vistos, 

etc... Defiro os benefícios de gratuidade da justiça, artigos 98 e 99 do 

Código de Processo Civil, sem prejuízo de eventual necessidade de 

revogação, nos termos da lei. Trata-se de Ação de Interdição com pedido 

de curatela provisória em tutela de urgência movida por Heladio Alberto da 

Silva em face de Miracy Maria da Silva, ambos qualificados nos autos, sob 

o argumento, em síntese, de que é filho da Requerida, a qual é portadora 

de doença renal crônica dialítica, diabética, hipertensa, cardiopata, com 

amaurose devido à retipatia diabética grave, e em razão disso, necessita 

de realização de hemodiálise 3 vezes por semana, de cuidados contínuos 

e auxílio na realização de suas atividades básicas e fisiológicas diárias. 

Salienta que a Requerida é aposentada por invalidez, por força de 

sentença proferida, em 30/05/2014, nos autos do processo nº 

0014335-69.2013.4.01.3600, em trâmite na 9º Vara do Juizado Especial 

Federal/MT. Afirma o Requerente que é o responsável em prestar todos os 

cuidados e zela pela saúde e bem estar da Requerida, despende-lhe todo 
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cuidado e atenção. Diante disso, pede a concessão da tutela antecipada a 

fim de que seja determinada a interdição da Requerida e seja constituído o 

Requerente seu curador. Instruiu o pedido com os documentos 

necessários a propositura da ação. Relatei. Fundamento e Decido. 

Considerando os fatos alegados, apoiados na prova documental juntada 

com a inicial, em especial, declaração médica acostada sob o Id n. 

28377585, pág. 1/3; Considerando, mormente a necessidade de amparar a 

Interditanda material e socialmente, estando este juiz convencido da 

probabilidade lógica do direito da Interditanda, uma vez confrontada as 

alegações e as provas disponíveis nestes autos, embora início de 

cognição, com fundamento no artigo 300 e 749, parágrafo único do Código 

de Processo Civil, antecipo, parcialmente, os efeitos da tutela pretendida, 

para o fim de nomear, desde logo, o Sr. Heladio Alberto da Silva como 

Curador Provisório de sua mãe Miracy Maria da Silva, para os fins de 

representa-la ou assisti-la em todos os atos da sua vida civil, ficando 

referido Curador Provisório nomeado como depositário fiel dos valores 

recebidos ou a receber, inclusive para que possa representa-la junto a 

quaisquer Órgãos e repartições Públicas Federais, Estaduais e Municipais, 

autarquias, empresas públicas ou mistas, podendo abrir e movimentar 

contas bancárias, comprar alimentos, roupas, medicamentos, se 

necessário, etc. Ficando obrigado à prestação de contas quando instado 

a tanto, observando-se, inclusive, o disposto no artigo 553 do CPC, e as 

respectivas sanções. Ficando, também terminantemente vedado ao 

Curador, a alienação e/ou oneração de bens móveis, imóveis ou de 

quaisquer naturezas, (valores), acaso pertencentes a Interditanda, e 

ainda, a proibição do Curador fazer empréstimo bancário/financiamento em 

nome da Interditanda, salvo com autorização judicial. Lavre-se termo de 

curatela provisória, devendo constar que é terminantemente vedada à 

alienação ou oneração de bens móveis, imóveis ou de quaisquer natureza, 

pertencentes a Interditanda, e ainda, a proibição do Curador de fazer 

empréstimo bancário/financiamento em nome da Interditanda, salvo com 

autorização judicial. Considerando que a Interditanda é pessoa idosa, 

portadora de doença renal crônica, substituo o ato de entrevista por este 

juiz, pela realização de um estudo social pela equipe técnica deste Juízo, 

que deverá descrever minuciosamente acerca da vida da Interditanda, 

negócios, bens, vontades, preferências, laços familiares e afetivos, e o 

que mais parecer necessário para convencimento quanto a capacidade da 

Interditanda para praticar atos da vida civil, bem como do Requerente em 

ser seu Curador. O laudo deverá ser apresentado no prazo máximo de 30 

(trinta) dias. Cite-se a Interditanda sobre o teor desta ação, para querendo 

impugnar no prazo de 15 (quinze) dias, dispensando, por ora, a entrevista. 

Observe-se o Sr. Oficial de Justiça as disposições do artigo 245, § 1º, do 

CPC: “Art. 245 Não se fará citação quando se verificar que o citando é 

mentalmente incapaz ou está impossibilitado de recebê-la”. § “1º - O oficial 

de justiça descreverá e certificará minuciosamente a ocorrência”. 

Considerando os termos do art. 752, § 2º do CPC, caso a Interditanda, ou 

qualquer das pessoas nominadas no § 3º do referido artigo não 

intervenham no processo, fica desde já nomeada como Curador Especial o 

d. Defensor Público Dr. José Naaman Khouri a quem se dará vista dos 

autos para os fins de direito. Outrossim, considerando que se encerrou o 

convênio firmado entre o Poder Judiciário deste Estado e a Secretaria 

Municipal de Saúde de Cuiabá/MT (Ofício circular n. 7/2019 – GG), não 

sendo possível, por ora a disponibilização de médico(a) psiquiatra para 

atender a demanda de Exames Psiquiátricos e elaboração de laudos 

técnicos para subsidiar as decisões/sentenças junto aos processos de 

competência da Vara Especializada de Família e Sucessões desta 

Comarca de Cuiabá/MT, aguarde-se pelo prazo de 120 (cento e vinte) dias 

uma solução para o caso. Decorrido este prazo, certifique-se e conclusos 

para deliberação ou decisão. Ressalto que o(s) mandado(s) a ser(em) 

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

cumpridos por Oficial de Justiça nos termos dos artigos 247, inciso I, e 

artigo 249, do Código de Processo Civil, levando em conta que as ações 

de competência desta Vara Especializada de Família e Sucessões, são 

sempre de casos especiais que em sua maioria envolve interesse de 

menores e incapazes e são de cunho de ações de Estado de 

conformidade com o ordenamento jurídico, devendo as intimações e 

citações serem feitas sempre na pessoa das partes (autor e réu). 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Decisão Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1009911-20.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NEURILAN MATOS RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO CESAR GONCALVES BENITES OAB - MT12035-O 

(ADVOGADO(A))

MARIANA BARBOSA DE OLIVEIRA OAB - MT21874/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

GILPERES FERNANDES DA SILVA

 

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

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n. 1009911-20.2017.8.11.0041 Ação: 

Alvará Judicial Vistos, etc... Antes de tudo, considerando a 

complementação do depósito judicial realizado pelo CONSÓRCIO 

NACIONAL VOLKSWAGEN, Id n. 27209792, no valor de R$ 3.394,93 (três 

mil trezentos e noventa e quatro reais e noventa e três centavos), 

expeça-se alvará judicial, observando-se a conta bancária indicada no Id 

n. 27224427, e, ainda, a sentença proferida no Id n. 16753501, onde 

determinou o levantamento pelo Requerente na proporção de 50% 

(cinquenta por cento), devendo, a outra metade (50%-cinquenta por 

cento), pertencente a menor, continuar vinculada neste processo, até 

ulterior deliberação. Sem prejuízo do acima decidido, diante do informado 

pelo Banco do Brasil, oficie-se o Departamento de Depósitos Judiciais do 

Tribunal de Justiça-SISCONDJ, para que, proceda a vinculação nestes 

autos dos valores mencionados no Id n. 22048902 e 26449076, com as 

atualizações que houver, ou que manifeste a impossibilidade. Para melhor 

entendimento, encaminhe-se juntamente com o ofício, cópia dos 

documentos de Id n. 22048902 e 26449076. Cumpridas as providências 

acima, conclusos. Às providências.

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

Processo Número: 1002768-72.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

J. G. G. D. S. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HONORIO DE CASTRO OAB - MT3541-B (ADVOGADO(A))

SUELLEN RIBEIRO DA SILVA OAB - 015.128.751-12 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERTO GONCALVES DA SILVA JUNIOR (REU)

Magistrado(s):

GILPERES FERNANDES DA SILVA

 

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

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n°. 1002768-72.2020.8.11.0041 Ação: 

Revisional de Alimentos Vistos, etc... Defiro os benefícios de gratuidade 

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

eventual necessidade de revogação, nos termos da lei. Trata-se de Ação 

Revisional de Alimentos proposta por J.G.G. da S, assistida por sua mãe 

Suellen Ribeiro da Silva, em face de Roberto Gonçalves da Silva Junior, 

todos qualificados nos autos, sob o argumento, em síntese, de que por 

meio de acordo homologado pelo Juízo da 3ª Vara de Família e Sucessões 

desta Comarca, no processo de n. 927/2008, o Requerido concordou em 

pagar alimentos à Requerente no valor de 22% (vinte e dois por cento) do 

salário mínimo, além de ficar responsável pelo pagamento de metade dos 

medicamentos de que necessitasse a menor. Afirma que naquela 

oportunidade, o Requerido exercia o cargo de auxiliar de produção, 

declarou rendimento mensal no importe de R$ 570,00 (quinhentos e 

setenta reais) e ofertou os alimentos no valor acima referido, o que 

acabou sendo homologado por sentença. Alega que o valor pago pelo 

Requerido nunca foi suficiente para prover as necessidades da 

Requerente e que este atualmente passou a exercer a função de gerente 

de pessoa jurídica do Banco da Amazônia S/A, admitido por concurso 

público. Informa que a Requerente sofre de estrabismo e usa óculos de 

grau para tratamento, sendo que no caso, necessita sempre trocar os 

óculos, o que as vezes não consegue, porque sua mãe não possui 

condições financeiras para tanto. Diante disso, pede a majoração do valor 

dos alimentos para a quantia de 01 (um) salário mínimo, mais o pagamento 

do plano de saúde. Instruiu o pedido com os documentos necessários a 

propositura da ação. É o relatório. Decido. No que tange ao pedido da 

Requerente, verifica-se que, de acordo com o artigo 15 da Lei 5.478/68 – 

L.A., a decisão judicial sobre alimentos pode ser a qualquer tempo revista, 

em face da situação financeira dos interessados. Para que possa ser 

concedido o pedido, necessário se faz que seja comprovada a alteração 

das condições financeiras do devedor de pagar os alimentos no patamar 
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fixado ou a redução das necessidades do credor. No caso vertente, 

verifica-se que a Requerente atualmente conta com 14 anos, Id n. 

28336081, sendo assim, o valor pago pelo Requerido a título de alimentos, 

não atende satisfatoriamente suas necessidades. Dessa forma, constato 

que há possibilidade de acolher, em parte, o pedido com o fito de garantir à 

Requerente, uma adequação dos alimentos à sua realidade, fixando-o em 

valor que lhe proporcione uma vida condizente com a de seus pais. Neste 

sentido, já decidiram os Tribunais pátrios, senão vejamos: “... A ação de 

revisão de alimentos é juridicamente possível sempre que se verificar a 

efetiva alteração do binômio possibilidade-necessidade, pois ela se 

destina à redefinição do encargo alimentar. Inteligência do art. 1.699 do 

Código Civil. (...) Recurso provido”. (Apelação Cível Nº 70039463401, 

Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sérgio Fernando 

de Vasconcellos Chaves, Julgado em 24/08/2011) Ante tais argumentos, 

defiro o pedido, para majorar o valor dos alimentos para 01 (um) salário 

mínimo, inclusive sobre o 13º salário e verbas rescisórias, quando houver, 

a ser pago mediante desconto em folha de pagamento e depositado na 

conta bancária a ser indicada nos autos. Se informado os dados 

bancários da assistente da Requerente, oficie-se para desconto e, 

solicite-se, através do mesmo ofício, ao empregador do Requerido, cópia 

dos 03 (três) últimos holerites do mesmo para instruir os autos. Fica, 

ainda, o Requerido obrigado/responsável pelo pagamento da metade dos 

medicamentos que a menor/Requerente necessitar. Quanto ao pagamento 

do plano de saúde pelo Requerido, considerando que não há qualquer 

menção no acordo apresentado no Id n. 28336075, aguarde-se a 

realização da audiência abaixo designada para uma tentativa de acordo 

entre as partes neste sentido. Considerando que a ação revisional de 

alimentos deve seguir o mesmo procedimento da ação de alimentos (art. 

13 da lei 5.478/68), designo audiência de tentativa de conciliação, 

instrução e julgamento para o dia 15/04/2020 às 16:30 horas. Cite-se o 

Requerido e intimem-se as partes, a assistente da Requerente, através de 

seus d. patronos, a fim de que compareçam na audiência designada 

acompanhados de seus advogados e testemunhas, independente de 

prévio depósito de rol, importando a ausência da assistente da Requerente 

em extinção e arquivamento do processo e a do Requerido em confissão e 

revelia. Na audiência, se não houver acordo, poderá o Requerido 

contestar a ação, desde que o faça por intermédio de advogado, 

passando-se, em seguida, à oitiva de testemunhas e à prolação de 

sentença. Ciência ao Ministério Público. Ressalto que o(s) mandado(s) a 

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

deverão ser cumpridos por Oficial de Justiça nos termos dos artigos 247, 

inciso I, e artigo 249, do Código de Processo Civil, levando em conta que 

as ações de competência desta Vara Especializada de Família e 

Sucessões, são sempre de casos especiais que em sua maioria envolve 

interesse de menores e incapazes e são de cunho de ações de Estado de 

conformidade com o ordenamento jurídico, devendo as intimações e 

citações serem feitas sempre na pessoa das partes (autor, réu e as 

testemunhas arroladas pela Defensoria Pública). Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.

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

Processo Número: 1003174-93.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS GONCALVES DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE KROMINSKI OAB - MT10896-O (ADVOGADO(A))

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAILSON FORNOS DOS SANTOS (REU)

LARISSA CRISTINA FORNOS DOS SANTOS (REU)

Magistrado(s):

GILPERES FERNANDES DA SILVA

 

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

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo nº. 1003174-93.2020.8.11.0041 Ação: 

Exoneração de pensão alimentícia c/c pedido subsidiário de revisão de 

alimentos. Vistos, etc... Defiro os benefícios de gratuidade da justiça, 

artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil, sem prejuízo de eventual 

necessidade de revogação, nos termos da lei. Trata-se de Ação de 

Exoneração de pensão alimentícia c/c pedido subsidiário de revisão de 

alimentos, proposta por Luiz Carlos Gonçalves dos Santos, em desfavor 

de Railson Fornos dos Santos e Larissa Cristina Fornos dos Santos, todos 

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

Requerente, por força de um acordo homologado nos autos de n. 

1605-59.2011.811.0051, de código n. 35065, que tramitou perante o Juízo 

da 1ª Vara Cível da Comarca de Campo Verde/MT, ficou obrigado ao 

pagamento de alimentos, na porcentagem de 21,66% (vinte e um vírgula 

sessenta e seis por cento) dos seus subsídios líquidos, em favor dos 

Requeridos e de mais uma filha, ainda menor de idade. Esclarece que o 

Requerido Railson Fornos dos Santos não obstante tenha atingido a 

maioridade, ainda está estudando somente porque “reprovou” diversas 

vezes, o, que afirma o Requerente, o desinteresse deste em concluir seus 

estudos e se aperfeiçoar intelectualmente. Informa que a Requerida 

Larissa Cristina Fornos dos Santos, atingiu a maioridade e não está 

estudando. Afirma que os Requeridos encontram-se aptos para o 

mercado de trabalho, tendo atingido a maioridade civil, não existindo 

razões para continuar a manter os alimentos em favor destes. Ressalta o 

Requerente que constituiu nova família, da qual adveio o nascimento de 

dois filhos, ambos menores, o que acarretou mudança na vida do 

Requerente, inclusive financeira. Assim, sendo, pede, a concessão da 

tutela antecipada para que seja o Requerente exonerado do pagamento de 

alimentos em favor dos Requeridos no importe de 14,22% (quatorze 

vírgula vinte e dois por cento), permanecendo somente a porcentagem de 

7,22% (sete vírgula vinte e dois por cento) referente aos alimentos em 

favor da filha menor “Raissa Gabrielli”. Caso não seja este o entendimento, 

requereu, subsidiariamente, seja o valor dos alimentos revisto e reduzido 

para a porcentagem de 10% (dez por cento), para todos os 03 (três) 

filhos. O pedido veio instruído com os documentos necessários a 

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

Requerente e os documentos apresentados, entendo prudente, antes de 

desobrigar o Requerente de imediato da prestação alimentícia ou reduzir o 

valor dos alimentos, obter maiores elementos de convicção acerca do 

binômio alimentar, até porque, é necessário, em casos como o presente, 

se cercar de outros elementos que demonstrem que os Requeridos não 

necessitam mais do auxílio paterno, sendo necessário, dessa forma, a 

dilação probatória para obtenção de maiores informações. Neste sentido: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. 

MAIORIDADE DOS ALIMENTANDOS. TUTELA ANTECIPADA. 

DESCABIMENTO. MOSTRA-SE TEMERÁRIA DECISÃO LIMINAR SOBRE A 

EXONERAÇÃO E/OU REDUÇÃO DO ENCARGO ALIMENTAR, 

DESCONHECENDO OS EFEITOS QUE A ALTERAÇÃO PRECIPITADA DOS 

ALIMENTOS PODERIA CAUSAR NA SUBSISTÊNCIA DOS ALIMENTADOS. 

NECESSÁRIO AGUARDAR O CONTRADITÓRIO E A AMPLA DILAÇÃO 

PROBATÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO, DE PLANO.

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

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

E mais: “... Inexistindo elementos de prova suficientes a amparar o pleito 

de redução da verba alimentar, por ora, deve ser mantido o 

pensionamento revisando, sem prejuízo de que, com a formação do 

contraditório, seja redimensionado. Necessidade de dilação probatória”. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. (TJRS - Agravo de Instrumento 

Nº 70075808048, Julgado em 14/12/2017) Outrossim, levando ainda em 

consideração que o Superior Tribunal de Justiça aprovou em 18 de agosto 

de 2008 a Súmula n. 358, que assegura aos filhos que atingem a 

maioridade o direito de se manifestar sobre a possibilidade de prover ou 

não o próprio sustento, portanto, de acordo com a referida súmula a 

exoneração da pensão alimentícia não se opera automaticamente quando 

os filhos atingem 18 anos de idade. A redação da Súmula (358) é a 

seguinte: “O cancelamento de pensão alimentícia de filho que atingiu a 

maioridade está sujeito à decisão judicial, mediante contraditório, ainda que 

nos próprios autos.” (negritei e grifei). Pelo exposto, e pelo mais que dos 

autos consta, indefiro o pedido de tutela antecipada. Considerando que a 

ação revisional ou de exoneração de alimentos deve seguir o mesmo 

procedimento da ação de alimentos (art. 13 da lei 5.478/68), designo 

audiência de tentativa de conciliação, instrução e julgamento para o dia 

02/04/2020 às 16:30 horas, dada necessidade de expedição de carta 

precatória. Citem-se os Requeridos, através de carta precatória, do inteiro 

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

patronos, para que compareçam à audiência acompanhados de seus 

advogados e testemunhas, independentemente de prévio depósito de rol, 

importando a ausência do Requerente em extinção e arquivamento do feito 

e dos Requeridos em confissão e revelia. Na audiência, se não houver 

acordo, poderão os Requeridos contestarem, desde que o façam por 

intermédio de advogado, passando-se, em seguida, à ouvida das 

testemunhas e prolação de sentença. Notifique-se o Ministério Público. 
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Ressalto que o(s) mandado(s) a ser(em) expedido(s) nestes autos, seja 

de intimação ou de citação, deverão ser cumpridos por Oficial de Justiça 

nos termos dos artigos 247, inciso I, e artigo 249, do Código de Processo 

Civil, levando em conta que as ações de competência desta Vara 

Especializada de Família e Sucessões, são sempre de casos especiais 

que em sua maioria envolve interesse de menores e incapazes e são de 

cunho de ações de Estado de conformidade com o ordenamento jurídico, 

devendo as intimações e citações serem feitas sempre na pessoa das 

partes (autor e réu). Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1017760-72.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NABIH FARES FARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT6551-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FARES HAMED ABOUZEID FARES (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

GILPERES FERNANDES DA SILVA

 

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

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo nº. 1017760-72.2019.8.11.0041 Ação: 

Curatela com pedido de tutela de urgência. Vistos, etc... Trata-se de Ação 

de Curatela com pedido de tutela de urgência movida por Nabih Fares 

Fares em face de Fares Hamed Abouzeid Fares, ambos qualificados nos 

autos, sob os argumentos apostos na inicial (Id n. 19670333). Instruiu o 

pedido com os documentos necessários a propositura da ação. Por 

decisão de Id n. 19683830 foi deferido o pedido liminar e nomeado o 

Requerente curador provisório do Requerido e, ainda, determinada outras 

providências. O Requerente informou que o Requerido faleceu e requereu 

a extinção do feito, Id n. 27476303. Certidão de óbito juntada no Id n. 

27476308. Relatei o necessário. Decido. Diante do informado, a presente 

ação perde sua finalidade e com a perda do objeto, nada mais resta a não 

ser a extinção do presente feito a teor do que preceitua o art. 485, IX do 

CPC, vejamos: “Art. 485 – O juiz não resolverá o mérito quando: (...) IX – 

em caso de morte da parte, a ação for considerada intransmissível por 

disposição legal”. Pelo exposto, com fundamento no art. 485, IX do CPC, da 

Lei Processual Civil, JULGO EXTINTO o presente feito, ficando, portanto, 

sem efeito/revogada a decisão de Id n. 19683830 no tocante a nomeação 

do Requerente curador provisório do Interditando/Requerido. Ciência ao 

Ministério Público. Custas já pagas. Transitada em julgado, arquive-se, com 

as cautelas de estilo, procedendo às anotações e baixas necessárias. 

P.I.C.

Sentença Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1017263-58.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NEIDISMAR MARIA DOS SANTOS (REQUERENTE)

LAURENIO LOPES VALDERRAMAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAIS SANTOS VALDERRAMAS OAB - MT22918/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIANA SANTOS VALDERRAMAS (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

GILPERES FERNANDES DA SILVA

 

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

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo nº. 1017263-58.2019.8.11.0041 Ação: 

Interdição c/c Curatela. Vistos, etc... Trata-se de Ação de Interdição c/c 

Curatela proposta por Laurenio Lopes Valderramas e Neidismar Maria dos 

Santos, em face de Mariana Santos Valderramas, todos qualificados nos 

autos, sob o argumento, em síntese, de que a Requerida é filha dos 

Requerentes e que aproximadamente 50 (cinquenta) dias após seu 

nascimento veio a apresentar crises epiléticas diárias de difícil controle. 

Informam que mesmo com acompanhamento médico constante e uso 

contínuo de anticonvulsivos, as crises não foram controladas, chegando a 

se repetir em quantidade de 30 (trinta) a 40 (quarenta) por dia. Esclarecem 

que aos 3 (três) anos de idade, a Requerida se submeteu a uma 

complicada cirurgia neurológica para retirada do lobo temporal direito e 

teve melhoras significantes no aspecto motor (caminhada independente), 

porém, a capacidade intelectual permaneceu aos níveis de crianças de 

poucos meses de vida. Ressaltam que aos 6 (seis) anos, a Requerida 

realizou uma nova cirurgia, onde foi retirado o lobo ocptal direito, pois, 

segundo estudos médicos da época, com a retirada dos neurônios que 

estavam desordenados a paciente não seria acometida pelas crises 

convulsivas, contra as quais os medicamentos não surtiam efeitos. 

Todavia, relatam que o resultado foi insignificante, além de quase levá-la a 

óbito por adquirir meningite através de infecção hospitalar, que culminou 

na necessidade de outra cirurgia poucos dias após, para desinfetar ‘in 

loco’ a parte afetada. Ressalvam que a Requerida não se desenvolveu 

intelectualmente para a vida civil, pois não se comunica, precisa de ajuda 

para se alimentar, não tem os controles fisiológicos nem os aspectos 

cognitivos próprios de sua idade. Alegam que a Requerida é incapaz para 

a vida independente, pois necessita de auxílio e acompanhamento para os 

atos do cotidiano. Observam que atualmente a Requerida frequenta a 

Escola Estadual Livre Aprender, reside com a genitora, é bem tratada, 

alimentada e acompanhada e que o genitor possui a guarda compartilhada 

da Requerida com a genitora, e dispensa os mesmos cuidados 

necessários para a sua saúde física e mental. Afirmam que a Requerida 

não possui bens ou rendas, sendo as suas necessidades providas 

exclusivamente por seus pais. Pedem, ao final, seja confirmada a 

antecipação da tutela, para nomear em definitivo os Requerentes como 

curadores da Requerida para que possam representá-la ou assisti-la em 

todos os atos de sua vida civil. Instruíram a inicial com os documentos 

necessários a propositura da ação. Realizada audiência, Id n. 20900896, a 

Requerida foi entrevistada e não respondeu nenhuma das perguntas que 

lhe foram feitas. Na mesma oportunidade, os Requerentes esclareceram 

que a Requerida não fala, precisa dar banho, cortar unhas, cabelos, 

enfim, todos os atos para sua manutenção tem que ser praticado por 

terceiros, inclusive, a alimentação tem que ser ministrada por terceiro. Em 

seguida, foi determinado que os autos aguardassem o prazo de 15 

(quinze) dias para eventual apresentação de impugnação e antecipada 

parcialmente os efeitos da tutela, nomeando os Requerentes curadores 

provisórios da Requerida e, ainda, determinada outras providências. O d. 

Curador especial nomeado apresentou contestação por negativa geral, Id 

n. 21587449. Laudo técnico psiquiátrico acostado sob o Id n. 22149894. 

Certidão informando que não houve impugnação pela Requerida, Id n. 

22172178. O Ministério Público opinou pela procedência do pedido, Id n. 

22550031. Os Requerentes intimados, nada manifestaram nos autos, Id n. 

27047667. Manifestação do d. Curador Especial acostada no Id n. 

28583621. Relatei. Fundamento e Decido. Antes de tudo, necessário 

observar que de acordo com art. 747 do CPC, a legitimidade dos 

Requerentes encontra-se comprovada nos autos, que bem demonstra que 

eles são genitores da Interditanda, Id n. 19592432, pág. 4. Desta feita, é 

possível o julgamento do processo, no estado em que se encontra. Não se 

pode olvidar, também, que o “Estatuto da Pessoa com Deficiência” (Lei 

13.146/2015), revogou o inciso II do art. 3º Código Civil, que estabelecia 

incapacidade absoluta das pessoas com “enfermidade ou deficiência 

mental”, objetivando a “Inclusão da Pessoa com Deficiência”, tanto é que 

em seu artigo 10 estabelece o seguinte: “Compete ao poder público 

garantir a dignidade da pessoa com deficiência ao longo de toda a vida”. 

Além do mais, por ser medida extraordinária, a curatela, de regra, 

conforme dicção do art. 85 da Lei 13.146/2015: “afetará tão somente os 

atos relacionados aos direitos de natureza patrimonial e negocial”. Dito 

isso, no caso em exame, verifica-se que é possível à interdição, nos 

termos da legislação, tendo em vista o laudo técnico psiquiátrico, Id n. 

22149894, o qual traz que “(...) Segundo a avaliação realizada na paciente 

no dia 25/07/2019 a mesma é portadora de patologia CID 10 G40.4 

(Síndrome de West, epilepsia) e não apresenta condições de gerir sua 

vida civil, e necessita de auxílio de terceiros para realizar todos os atos 

básicos de sua vida tanto para se alimentar quanto para cuidados de 

higiene pessoal”. Neste sentido, aliás: "(...) É de ser mantida sentença que 

em pedido de interdição, julga-o procedente quando é constatado pelo 

exame médico pericial que o interditando encontra-se incapacitado para se 

auto conduzir e administrar seus bens. (...). Hipótese em que o laudo 

social e perícia médica, muito bem fundamentada, atestam que a 

interditada não tem o necessário discernimento completo para os atos da 

vida civil, deve ser decretada sua interdição. (...)" (TJMG - Apelação Cível 

1.0702.11.051543-5/014, Relator(a): Des.(a) Belizário de Lacerda, 7ª 
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Câmara Cível, julgamento em 17/04/2018, publicação da súmula em 

24/04/2018) Ainda: “(...) A interdição, por se tratar de medida extrema, 

apenas pode ser deferida quando as provas produzidas nos autos não 

deixam margem à dúvida de ser o interditando incapaz de reger sua 

pessoa e administrar seus bens. (...)”. (TJMG - Apelação Cível 

1.0145.14.067623-3/001, Relator(a): Des.(a) Audebert Delage , 6ª 

CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/08/2018, publicação da súmula em 

20/08/2018) Para Maria Helena Diniz: “A curatela é o encargo público 

cometido, por lei, a alguém para reger e defender uma pessoa e 

administrar os bens de maiores incapazes, que, por si sós, não estão em 

condições de fazê-lo, em razão de enfermidade ou deficiência mental” (RT 

529/80 - In Código Civil Anotado - p. 387). Quanto à nomeação do curador, 

Humberto Theodoro Júnior comenta: “A novel ordem jurídica alinhou-se à 

tendência jurisprudencial. Assim, será nomeado pessoa que melhor 

atenda aos interesses do curatelado (NCPC, art. 755, § 1º (...) Não mais é 

acolhida a disposição que assegura ao cônjuge ou companheiro o direito 

de ser curador do outro, quando interdito. ” (In Curso de Direito Processual 

Civil, Volume II, Editora Forense, 50ª edição - 2016, pág. 537). Diante deste 

contexto, no caso em pauta, a indicação pode e deve recair sobre a 

pessoa dos Requerentes- genitores - da Interditanda, que deverão 

exercer o encargo da curatela primordialmente no resguardo dos 

interesses da Interditanda - a seguir melhor delimitados - inclusive quanto 

à subsistência e acompanhamento de sua enfermidade, para fins de 

recuperação, se possível, (art. 758 do CPC), em consonância, aliás, com o 

entendimento doutrinário: “O art. 758 do CPC/2015 dispõe sobre princípio 

que está na base do art. 1.776 do CC/2002 (“Havendo meio de recuperar o 

interdito, o curador promover-lhe-á o tratamento em estabelecimento 

apropriado”). Reconhece-se, assim, que o procedimento de interdição é 

voltado, sobretudo, à proteção do interditando, cuja autonomia só deve ser 

reduzida em hipóteses excepcionais (cf. comentário ao art. 747 do 

CPC/2015).” (in Novo Código de Processo Civil Comentado: notas 

comparativas ao CPC/1973, José Miguel Garcia Medina, 3ª ed. RT – 2015) 

Pelo exposto, e mais que dos autos consta, decreto a interdição de 

Mariana Santos Valderramas até eventual cessação da incapacidade, 

nomeando-lhe curadores nas pessoas de seus genitores Laurenio Lopes 

Valderramas e Neidismar Maria dos Santos, com fundamento no art. 755, § 

1º do CPC e 84 §§ 1º e 3º e art. 85 da Lei 13.146/2015, em razão da 

incapacidade de realizar pessoalmente atos da vida civil, de natureza 

patrimonial e negocial, para os quais necessitará dos curadores 

nomeados, especialmente: emprestar, transigir, dar quitação, alienar, 

hipotecar, demandar ou ser demandada, e praticar, em geral, os atos que 

não sejam de mera administração, (cf. art. 1.782 do Código Civil), devendo, 

portanto, os curadores se responsabilizar, ainda, pelos cuidados 

relacionados à enfermidade da curatelada e seu bem-estar (saúde e 

subsistência), (art. 758 do CPC). Lavre-se termo ou alvará de curatela 

definitiva, art. 759 CPC e art. 1.012 § 1º CPC, devendo constar que é 

terminantemente vedada, sem autorização judicial, a alienação ou 

oneração de bens móveis, imóveis ou de quaisquer natureza, acaso 

pertencentes à curatelada, e, ainda, a proibição dos Curadores fazerem 

empréstimo bancário/financiamento, em nome da interditada, sem 

autorização judicial; obrigando-se à prestação de contas de sua 

administração, quando solicitada. Dispensada a especialização de 

hipoteca legal ou caução, diante da idoneidade dos curadores (genitores 

da interditada) e, ainda, pela ausência de notícia de patrimônio, 

considerável/significante a ser administrado. Em obediência ao disposto no 

artigo 755, parágrafo 3º, do Código de Processo Civil de 2015 e no artigo 

9º III, do Código Civil, inscreva-se a presente no registro de pessoas 

naturais, publicando-se no DJE e na plataforma de editais do Conselho 

Nacional de Justiça, por 6 (seis) meses, e no órgão oficial, por 3 (três) 

vezes, com intervalo de 10 (dez) dias, constando do edital o nome da 

interditada, dos Curadores e os limites da curatela, neste caso em razão 

da necessidade de intervenção dos Curadores para a validade dos atos 

da vida civil/administração de natureza patrimonial e negocial da 

interditada, em especial art. 1.782 do Código Civil. Ciência ao Ministério 

Público. Custas já pagas. Transitada em julgado, certifique e arquivem os 

autos com as cautelas de estilo, anotações e baixas necessárias. P.I.C.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1035317-09.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO LUIZ GABRIEL DA SILVA (AUTOR(A))

ELSON BOSCO OJEDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO LUIZ GABRIEL DA SILVA OAB - MT10588-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

GILPERES FERNANDES DA SILVA

 

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

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n. 1035317-09.2018.8.11.0041 Ação: 

Declaratória de união homoafetiva. Vistos etc... Trata-se de Ação 

Declaratória de união homoafetiva, ajuizada por Eduardo Luiz Gabriel da 

Silva e Elson Bosco Ojeda, ambos qualificados nos autos, sob os 

argumentos apostos na inicial (Id n. 15938920). Instruíram a inicial com 

documentos. Inicialmente, foi deferido os benefícios da justiça gratuita e 

determinado que os Requerentes instruíssem os autos com a cópia de 

suas certidões de nascimento ou casamento, esta última devidamente 

averbada, se for o caso, e cópia dos documentos pessoais do 

Requerente Elson Bosco Ojeda, sob pena de indeferimento . Foi, ainda, 

determinado que os Requerentes esclarecessem quanto ao período de 

convivência, Id n. 15964697, o que foi atendido no Id n. 16414707, 

16414716, 16415044 e 16629710. Posteriormente, foi reanalisado os 

autos e revogado os benefícios da justiça gratuita concedido aos 

Requerentes, concedendo o prazo para efetuarem o recolhimento das 

custas/despesas processuais ou no mesmo prazo fazerem prova de sua 

impossibilidade e, ainda, trouxessem aos autos declaração de 03 (três) 

testemunhas com firma reconhecida que comprovassem os fatos 

alegados/pleiteados na inicial e outros documentos que quisessem juntar, 

como também, informassem/esclarecessem se pretendiam apenas o 

reconhecimento da união homoafetiva ou se pretendiam o reconhecimento 

da união homoafetiva com a conversão em casamento, devendo neste 

último caso, noticiarem como pretendiam se chamar. Além da providência 

acima, fo i ,  também, sol ic i tado aos Requerentes que 

esclarecessem/justificassem o porque da judicialização do pedido, se o 

Conselho Nacional de Justiça-CNJ, editou a Resolução n. 175/2013, 

dispondo sobre “a habilitação, celebração de casamento civil, ou de 

conversão de união estável em casamento, entre pessoas do mesmo 

sexo”, inclusive, noticiando aos autos se houve alguma recusa da 

autoridade cartorária competente, Id n. 16435556. No Id n. 24550294 e Id 

n. 27834001 foi certificado o decurso do prazo sem qualquer 

manifestação/impugnação pelos Requerentes. É o relatório. Decido. 

Conforme relatado, embora intimados, os Requerentes quedaram-se 

inertes. Em face do exposto e por mais que dos autos consta, com 

fundamento no art. 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil, 

indefiro a petição inicial e, em consequência, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, sem resolução do mérito, o que faço com fundamento no 

artigo 485, I, do CPC. Sem custas nos termos dos artigos 98 e 99 do 

Código de Processo Civil. Transitada em julgado arquivem-se os autos com 

as cautelas de estilo e as devidas baixas e anotações. P.I.C.

Sentença Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1045347-69.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TANIA KRAMM DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Andre Castrillo OAB - MT3990-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEONARDO AUGUSTO PASSOS DA COSTA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

GILPERES FERNANDES DA SILVA

 

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

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n.º 1045347-69.2019.8.11.0041 Ação: 

Divórcio Consensual. Vistos, etc... Trata-se de Ação de Divórcio 

Consensual, ajuizada por Leonardo Augusto Passos da Costa e Tania 

Kramm da Costa, ambos qualificados nos autos, sob os argumentos 

apostos no pedido inicial (Id n. 24776855). Instruíram o pedido com 

documentos. Intimados para procederem a emenda a inicial e da decisão 

que indeferiu os benefícios da justiça gratuita, Id n. 24983765, os 

Requerentes manifestaram no Id n. 25183841 cumprindo parcialmente o 

determinado, requerendo a remessa dos autos ao contador judicial para 

que seja expedido a guia de recolhimento referente a complementação das 

custas judiciais, para o pronto pagamento, de forma a dar o 
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prosseguimento do feito. Os Requerentes no Id n. 28159549 informaram 

que não mais desejam se separar e requerem a extinção do processo. 

Informaram, ainda, que as custas processuais correrão por conta dos 

Requerentes e ambos desistem do prazo recursal. Relatei. Fundamento e 

decido. Primeiramente, acolho a emenda a inicial de Id n. 25183841, 

proceda-se a Secretaria Judicial as retificações necessárias em relação 

ao valor da causa. No mais, diante do acima relatado, a ação perde sua 

finalidade. Assim, impõe-se a extinção do processo, a teor do que 

preceitua o art. 485, VIII, do CPC: “Art. 485 – O juiz não resolverá o mérito 

quando: (...) VIII – homologar a desistência da ação”. Pelo exposto, 

homologo a desistência e com fundamento no art. 485, VIII, do Código de 

Processo Civil e julgo extinto o presente feito. Ciência ao Ministério Público. 

Apuradas as custas/despesas processuais, pagas pelos Requerentes, 

transitada em julgado, arquivem-se, com as cautelas de estilo, procedendo 

às anotações e baixas necessárias. P.I.C.

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

Processo Número: 1004772-53.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA AUXILIADORA DE OLIVEIRA RIBEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSIMEIRE DADONA OAB - MT17863-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ FERNANDES RIBEIRO (REU)

Magistrado(s):

GILPERES FERNANDES DA SILVA

 

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

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n. 1004772-53.2018.8.11.0041 Ação: 

Alvará Judicial Vistos, etc... Trata-se de requerimento de expedição de 

Alvará Judicial formulado por Maria Auxiliadora de Oliveira Ribeiro, Luiz 

Fernandes Ribeiro, Jucileidi Auxiliadora Ribeiro, Juselia Auxiliadora Ribeiro 

e Josilene Auxiliadora Ribeiro, todos devidamente qualificados na inicial, 

objetivando a pesquisa e posterior levantamento dos valores 

eventualmente encontrados perante as instituições bancárias de 

titularidade do falecido Evandro Lino Ribeiro. Instruíram a inicial com os 

documentos necessários à propositura da ação. Oficiada as instituições 

bancárias, foram encontrados valores perante a Caixa Econômica Federal 

e Banco do Bradesco de titularidade do falecido, Id n. 18716385 e 

24601697. Ao manifestar no Id n. 28504027, os Requerentes postularam 

pelo levantamento dos valores encontrados. Vieram-me os autos 

conclusos. Relatei. Fundamento e decido. Antes de tudo, oportuno 

consignar que, o alvará, tem o sentido de autorização e não de mandado, 

por ser uma faculdade ou permissão ao interessado, para a prática de um 

ato, sem obrigá-lo à utilização do instrumento, sendo um procedimento de 

jurisdição voluntária, que não comporta litígio. Outrossim, o pedido pode 

ser deferido mediante simples alvará judicial, uma vez que da análise dos 

autos, constata-se que os Requerentes possuem legitimidade para o 

levantamento dos valores deixados pelo falecido, por serem viúva e filhos 

dele. Além do mais, restou comprovado nos autos os valores de 

titularidade do de cujus perante a Caixa Econômica Federal e Banco do 

Bradesco. Pelo exposto, e considerando tudo o mais que dos autos 

consta, defiro o pedido de expedição de alvará judicial, autorizando os 

Requerentes, na pessoa de sua advogada, a proceder ao 

levantamento/saque dos valores que se encontram junto a Caixa 

Econômica Federal e Banco do Bradesco, com os acréscimos que houver, 

em nome do falecido Evandro Lino Ribeiro. Sem custas nos termos da Lei. 

Expeça-se imediatamente o necessário, por não verificar controvérsia, ou 

prejuízo ao imediato cumprimento desta decisão. Sem custas nos termos 

da lei. Após, arquivem os autos com as cautelas de estilo. P.I.C.

5ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1021553-87.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

S. R. D. C. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LIOMAR SANTOS DE ALMEIDA OAB - MT21001/O (ADVOGADO(A))

THAIANY COSMES DA SILVA OAB - MT25021/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. L. F. D. S. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KELLY CRISTINA DA SILVA BRITO URGNANI OAB - PR70204 

(ADVOGADO(A))

FERNANDO HENRIQUE VIGNOTO FERREIRA DOS SANTOS OAB - PR70171 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação 

vigente Impulsiono o feito com intimação do PATRONO DO AUTOR, para 

em 5 dias requerer o que de direito, ante a juntada de certidão negativa de 

oficial de justiça. CUIABÁ, 31 de janeiro de 2020. WELLITOM OSORSKI 

GOULART Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

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

CEP: 78049-075 .

Ato Ordinatório Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0021512-84.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SIRLEI BORGES ALVES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NILVAN ALVES DE MATOS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação 

vigente Impulsiono o feito com intimação do PATRONO DO REQUERIDO, 

para em 5 dias requerer o que de direito, ante a juntada de certidão 

negativa de oficial de justiça. CUIABÁ, 31 de janeiro de 2020. WELLITOM 

OSORSKI GOULART Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 5ª VARA ESP. 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

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

- CEP: 78049-075 .

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 0000667-21.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EMELI PAULA LARA CORREA SIQUEIRA (REQUERENTE)

SILO DE PAULA CORREA NETO (REQUERENTE)

LAURA VANESSA DE FARIA PAULA CORREA (REQUERENTE)

ERICO TULIO DE PAULA CORREA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LIGIA TEIXEIRA CONCEICAO CORREA OAB - MT20311-O 

(ADVOGADO(A))

CARLOS RAMOS LOMBARDI OAB - DF41379-O (ADVOGADO(A))

ROECSON VALADARES SA OAB - MT19797-O (ADVOGADO(A))

MAURICIO GONZALEZ NARDELLI OAB - DF14676-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESPOLIO DE SILO DE PAULA CORREA FILHO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

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

0000667-21.2016.8.11.0041. REQUERENTE: LAURA VANESSA DE FARIA 

PAULA CORREA, SILO DE PAULA CORREA NETO, EMELI PAULA LARA 

CORREA SIQUEIRA, ERICO TULIO DE PAULA CORREA REQUERIDO: 

ESPOLIO DE SILO DE PAULA CORREA FILHO Vistos, etc. Intime - se o 

herdeiro SILO DE PAULA CORREA NETO e a inventariante para se 

manifestarem quanto a penhora realizada nos presentes autos, no id. 

24928035. Após, volte os autos conclusos para decisão. Intime - se. 

Cumpra - se. CUIABÁ, 7 de novembro de 2019. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1001073-20.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. V. G. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NOILVIS KLEN RAMOS OAB - MT13100-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

D. V. G. (REQUERIDO)
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Outros Interessados:

B. M. L. (TESTEMUNHA)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

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

1001073-20.2019.8.11.0041. REQUERENTE: MARGARETH VANINI GARCIA 

REQUERIDO: DIEGO VANINI GARCIA Vistos, etc. Trata-se de AÇÃO DE 

INTERDIÇÃO COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA 

proposta por MARGARETH VANINI GARCIA em face de DIEGO VANINI 

GARCIA, aduzindo em síntese que a autora é genitora do interditando, que 

o mesmo está encontra-se internado na unidade de UTI do Hospital Jardim 

Cuiabá, Complexo Hospitalar de Cuiabá/MT, desde do dia 07/012/2018, 

devido ao quadro de “rebaixamento de nível de consciência e pneumonia 

brocoaspirativa”, encontrando-se em ESTADO COMATOSO, sem contato 

com meio, TRAQUEOSTOMIZADO, sem condições de alta hospitalar, 

conforme relatório médico de Id. 17346963. Requer a antecipação da tutela 

provisória de urgência, nos termos do art. 300 do Código de Processo 

Civil, para concessão imediata da CURATELA PROVISÓRIA, no mérito, 

requer seja julgada procedente a presente demanda para ao final seja 

ratificada a liminar inicialmente concedida, para declarar a interdição na 

forma definitiva de DIEGO VANINI GARCIA, nos limites da incapacidade 

que houver sido comprovada mediante a perícia do juízo, equipe 

multidisciplinar, nomeando-se como sua curadora, sua mãe, MARGARETH 

VANINI GARCIA. A inicial veio acompanhada de documentos. Decisão 

deferindo a tutela antecipada, nomeando como curadora provisória ao 

interditando a autora, Id.17477171. Termo de compromisso. Alvará de 

curatela, Id. 17739691. Atestado médico, Id. 20259173. Contestação do 

interditando por negativa geral, Id.21104711. Manifestação do 

representante do Ministério Público, Id.2126201, opina pelo julgamento 

antecipado da lide mediante a decretação da extinção deste feito, com 

julgamento do mérito, assim como, pelo DEFERIMENTO ao pleiteado pela 

parte autora na petição inicial de ID 17346206, consoante o disposto pelo 

inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil, em ratificação à tutela 

provisória concedida preteritamente. É o relato. Decido. Cuida – se de 

AÇÃO DE INTERDIÇÃO COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE 

URGÊNCIA proposta por MARGARETH VANINI GARCIA em face de DIEGO 

VANINI GARCIA. No caso em exame, entendo plenamente possível o 

julgamento antecipado da lide consoante à permissão contida no artigo 

355, inciso I, do Código de Processo Civil, tendo em vista que não há 

necessidade de produção de outras provas. Nesse sentido: CIVIL E 

PROCESSUAL. AÇÃO DE INTERDIÇÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO. 

CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. PROVA PERICIAL 

CONCLUSIVA. 1. O JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE NÃO 

CARACTERIZA CERCEAMENTO DE DEFESA, NEM VIOLAÇÃO AO DEVIDO 

PROCESSO LEGAL, QUANDO A PROVA PERICIAL SE AFIGURA 

SUFICIENTE PARA O ESCLARECIMENTO DOS FATOS DA DEMANDA, SEM 

A NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. 2. NÃO SE 

ACOLHE O PEDIDO DE INTERDIÇÃO FORMULADO NA INICIAL SE O LAUDO 

PERICIAL CONCLUIU PELA CAPACIDADE DA INTERDITANDA PARA REGER 

SUA VIDA PESSOAL E ADMINISTRAR OS SEUS BENS, CONFIRMANDO 

CONSTATAÇÃO FEITA PELO JUIZ DURANTE O INTERROGATÓRIO. 

RECURSO NÃO PROVIDO. (TJ-DF - APL: 682613820068070001 DF 

0068261-38.2006.807.0001, Relator: JOÃO MARIOSA, Data de 

Julgamento: 18/02/2009, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: 12/03/2009, 

DJ-e Pág. 84). O laudo pericial juntado no Id.20259173, atestando que o 

interditando está em regime de internação em unidade de tratamento 

intensivo de acordo com o seguinte quadro: “ apresenta lesão neurológica, 

inicialmente considerada irreversível, após longo período de hipóxia. No 

momento, encontra – se com aparelhos para respiração mecânica e sem 

contato cognitivo com o meio externo. Assim sendo, encontra – se 

totalmente incapacitado de reger seus atos civis, em decorrência de lesão 

neurológica, com consequente estado de coma, sem previsão de reversão 

do quadro”. Deste modo, o atestado médico juntado na inicial, bem como o 

laudo de Id.20259173, corroboram integralmente com o relatado na peça 

inicial. Deste modo, a parte autora provou nos autos o alegado na inicial. 

Inicialmente proposta como Ação de Interdição, com a entrada em vigor do 

Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei 13.146/2015), a presente ação 

teve alterado o seu conteúdo jurídico, possuindo, agora, a finalidade de 

colocação da pessoa deficiente, quando necessário, sob Curatela[1] (art. 

85, da Lei 13.146/2015) e a definição dos seus termos (art. 1.768, do CC). 

Ainda, conforme dispõe o art. 85, §2º, do Estatuto da Pessoa com 

Deficiência, a curatela é medida extraordinária, a fim de preservar os 

interesses do curatelado, em especial, em razão de que, atualmente, são 

consideradas como relativamente incapazes, as pessoas que, por causa 

transitória ou permanente, não puderem exprimir a sua vontade (art. 3º, III, 

do CC). Embora o laudo médico juntado aos autos tenha constatado que o 

requerido é incapaz para todos os atos da vida civil, conforme já 

explanado, com o advento do Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei 

13.146/2015), a deficiência[2], não se restringe mais os direitos da pessoa 

com deficiência de forma ampla e genérica, vez que lhe é assegurado o 

direito ao exercício de sua capacidade legal em igualdade de condições 

com as demais pessoas (art. 84, do Estatuto da Pessoa com Deficiência). 

Desta forma, o referido Estatuto assegura que a pessoa possa casar, 

exercer direitos sexuais e reprodutivos, exercer o direito de decidir sobre 

o número de filhos, votar, dentre outros[3]. À vista disso, conclui-se que o 

requerido, deve ser submetido à curatela, a fim de que, nos termos do art. 

85, da Lei 13.146/2015, seja assistido em relação aos atos de natureza 

negocial e patrimonial[4]. Portanto, em face ao exposto e por mais que dos 

autos consta, nomeio como CURADORA do requerido DIEGO VANINI 

GARCIA a genitora MARGARETH VANINI GARCIA, o que faço com 

fundamento no artigo 1.775, §1º, do Código Civil, devendo ele assinar o 

termo de curatela assim que registrada a sentença, incumbindo-se de 

assistir o curatelado (requerido) nos atos negociais e patrimoniais (art. 85, 

da Lei 13.146/2015), devendo o curador observar o disposto nos artigos 

1.774 e 1.781, do CC. Inscreva-se a sentença no Registro de Pessoas 

Naturais e publique-se no órgão oficial por 03 (três) vezes, com intervalos 

de 10 (dez) dias, constando do edital o nome do Curatelado e da 

Curadora, a causa da colocação em curatela, ou seja, a necessidade de 

assistência para os atos negociais e patrimoniais, em razão de ser 

acometido de sequela de doença cerebrovasculares, nos moldes do artigo 

1.184, do Código de Processo Civil, expedindo-se o competente ALVARÁ 

DE CURATELA. Isento de condenação em verba honorária, por inexistir 

litígio. Após, promovam-se as anotações e baixas necessárias e 

arquivem-se os autos. Publique-se, intime-se e cumpra-se. Cuiabá, 16 de 

dezembro de 2019. Luís Fernando Voto Kirche Juiz de Direito [1] "Não há 

que se falar mais de 'interdição', que, em nosso direito, sempre teve por 

finalidade vedar o exercício, pela pessoa com deficiência mental ou 

intelectual, de todos os atos da vida civil, impondo-se a mediação de seu 

curador. Cuidar-se-á, apenas, de curatela específica, para determinados 

atos". (LÔBO, Paulo. Com os avanços legais, pessoas com deficiência 

mental não são mais incapazes [Internet]. Agosto 2015. Disponível em:. 

Acesso em 20.11.2015). [2] Art. 2o Considera-se pessoa com deficiência 

aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, 

intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, 

pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade 

de condições com as demais pessoas. [3] Art. 6° A deficiência não afeta a 

plena capacidade civil da pessoa, inclusive para: I - casar-se e constituir 

união estável; II - exercer direitos sexuais e reprodutivos; III - exercer o 

direito de decidir sobre o número de filhos e de ter acesso a informações 

adequadas sobre reprodução e planejamento familiar; IV - conservar sua 

fertilidade, sendo vedada a esterilização compulsória; V - exercer o direito 

à família e à convivência familiar e comunitária; e VI - exercer o direito à 

guarda, à tutela, à curatela e à adoção, como adotante ou adotando, em 

igualdade de oportunidades com as demais pessoas. Art. 85. (...)§ 1o A 

definição da curatela não alcança o direito ao próprio corpo, à 

sexualidade, ao matrimônio, à privacidade, à educação, à saúde, ao 

trabalho e ao voto. [4] Art. 85. A curatela afetará tão somente os atos 

relacionados aos direitos de natureza patrimonial e negocial (...).
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FERNANDO VOTO KIRCHE PROCESSO n. 1015803-07.2017.8.11.0041 

Valor da causa: R$ 1.980,00 ESPÉCIE: [Dissolução]->DIVÓRCIO LITIGIOSO 

(99) POLO ATIVO: Nome: JOESILENE PEREIRA DA SILVA Endereço: RUA 

CINQÜENTA E UM, 05, QDA 191, PEDRA 90, CUIABÁ - MT - CEP: 

78099-255 POLO PASSIVO: Nome: IVAN RODRIGUES DE OLIVEIRA 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, para dar 

prosseguimento no feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção (art. 485, III, CPC). DECISÃO: Determino a intimação pessoal da 

parte Autora para dar prosseguimento no feito, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de extinção (art. 485, III, CPC). Na eventualidade de não ser 

localizado, determino desde já sua intimação via edital, no prazo de 15 

dias. Decorrido o prazo, contado da sua intimação pessoal ou editalícia, 

não havendo manifestação, encaminhem-se os autos ao Ministério Público. 

Por fim, conclusos. Intime-se. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo é 

contado do término do prazo deste edital. E, para que chegue ao 

conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, 

expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de costume e 

publicado na forma da Lei. Eu, WELLITOM OSORSKI GOULART, digitei. 

CUIABÁ, 31 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

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

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.(M)

6ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1003703-15.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

N. R. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ODORICO DORILEO ROSA JUNIOR OAB - MT13822-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

D. M. F. J. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1003703-15.2020.8.11.0041 Certifico que, por 

meio desta, faço a intimação da parte AUTORA, através de seu(sua)(s) 

advogado (a,s), via DJE, acerca da decisão de ID 28612992, bem como 

para comparecer à audiência de conciliação designada para o dia 

26/03/2020, às 16:20 horas, neste Fórum da Capital, oportunidade em que 

deverá comparecer portando todos seus documentos pessoais e 

acompanhada de advogado(a)(s)/Defensor(a) Público, CIENTIFICANDO-A 

de que a audiência ora designada poderá dividir-se em tantas sessões 

quantas sejam necessárias para viabilizar a solução consensual (art. 696, 

do CPC). Cuiabá/MT, 31 de janeiro de 2020. Assinado eletronicamente 

Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1031612-03.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SAMUEL DA SILVA EVANGELISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEZREEL MARCELO SOARES EVANGELISTA OAB - MT25039/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1031612-03.2018.8.11.0041 Nos termos da 

legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, tendo em vista a(s) 

resposta(s) ao(s) ofício(s) expedido(s) nos autos, impulsiono os autos 

para intimar a parte requerente a fim de, querendo e no prazo legal, se 

manifestar. Cuiabá/MT, 31 de janeiro de 2020. Assinado eletronicamente 

Fabiano Fabrício Fernandes de Moraes Técnico Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1045004-10.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AGNALDO ALVES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

CLEIDE ALVES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUGUENEY ALVES DOS REIS OAB - MT8324-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IVONE ALVES DE ALMEIDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1045004-10.2018.8.11.0041 Nos termos da 

legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, tendo em vista a(s) 

resposta(s) ao(s) ofício(s) expedido(s) nos autos, impulsiono os autos 

para intimar a parte requerente a fim de, querendo e no prazo legal, se 

manifestar. Cuiabá/MT, 31 de janeiro de 2020. Assinado eletronicamente 

Fabiano Fabrício Fernandes de Moraes Técnico Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1004268-13.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VIVIANE APARECIDA MARTINS MANA SALICIO (REQUERENTE)

M. M. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OTACILIO PERON OAB - MT3684-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS ADRIANO SALICIO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1004268-13.2019.8.11.0041 Nos termos da 

legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, tendo em vista a(s) 

resposta(s) ao(s) ofício(s) expedido(s) nos autos, impulsiono os autos 

para intimar a parte INVENTARIANTE a fim de, querendo e no prazo legal, 

se manifestar. Cuiabá/MT, 31 de janeiro de 2020. Assinado 

eletronicamente Fabiano Fabrício Fernandes de Moraes Técnico Judiciário

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1017141-16.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LIGIANE PEREIRA ENORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LOESTER RODRIGO MARCAL SIQUEIRA OAB - MT0017194A-O 

(ADVOGADO(A))

SILVIA MARANHA CUPINI ASSUMPCAO OAB - MT9080-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESPOLIO DE ELIZABETH PEREIRA DOS SANTOS (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

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

- CEP: 78049-075 MANDADO DE INTIMAÇÃO ZONA 06 JUSTIÇA 
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GRATUITA EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO PROCESSO n. 

1017141-16.2017.8.11.0041 Valor da causa: R$ 1.000,00 ESPÉCIE: 

[Inventário e Partilha]->INVENTÁRIO (39) POLO ATIVO: LIGIANE PEREIRA 

ENORE Endereço: Rua Dourados, Quadra 04, Lote 08, bairro Dr. Fábio II, 

em Cuiabá/MT, CEP 78.055-424 POLO PASSIVO: ESPOLIO DE ELIZABETH 

PEREIRA DOS SANTOS FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE 

AUTORA para ciência acerca da decisão de id. 25904134, bem assim para 

que regularize a sua representação processual e promova o andamento 

do feito, no prazo de 60 (sessenta) dias, sob as penas da lei. 

ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos termos do art. 212, §2º, 

do CPC, as citações e intimações, independentemente de autorização 

judicial, poderão realizar-se no período de férias forenses, nos feriados 

ou dias úteis fora do horário de 6h às 20h, observado o disposto no artigo 

5º, inciso XI, da Constituição Federal. 2. Nos termos do art. 252, do CPC, 

quando, por 2 (duas) vezes, o oficial de justiça houver procurado o 

citando em seu domicílio ou residência sem o encontrar, deverá, havendo 

suspeita de ocultação, intimar qualquer pessoa da família ou, em sua falta, 

qualquer vizinho de que, no dia útil imediato, voltará a fim de efetuar a 

citação, na hora que designar. 3. Nos termos do art. 372 da CNGC 

inexistindo prazo expressamente determinado, os mandados deverão 

estar cumpridos no prazo máximo de (10) dez dias. CUIABÁ, 31 de janeiro 

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

pela Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

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

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Ato Ordinatório Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1020039-65.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSENIL DA SILVA NAZARE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELEUDES NAZARE OLIVEIRA DOS SANTOS OAB - MT4276-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIAO DIAS CORREA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1020039-65.2018.8.11.0041 Nos termos da 

legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, tendo em vista a(s) 

resposta(s) ao(s) ofício(s) expedido(s) nos autos, impulsiono os autos 

para intimar a parte requerente a fim de, querendo e no prazo legal, se 

manifestar. Cuiabá/MT, 31 de janeiro de 2020. Assinado eletronicamente 

Fabiano Fabrício Fernandes de Moraes Técnico Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1010803-55.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MARLENE PINHEIRO SILVA (REQUERENTE)

RONALDO APARECIDO PINHEIRO (REQUERENTE)

ADALCIO SILVESTRE PINHEIRO (REQUERENTE)

MARIA APARECIDA PINHEIRO CAPSSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO DOS SANTOS RIBEIRO OAB - MT24233-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Juízo da vara de Familia (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1010803-55.2019.8.11.0041 Nos termos da 

legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, tendo em vista a(s) 

resposta(s) ao(s) ofício(s) expedido(s) nos autos, impulsiono os autos 

para intimar a parte requerente a fim de, querendo e no prazo legal, se 

manifestar. Cuiabá/MT, 31 de janeiro de 2020. Assinado eletronicamente 

Fabiano Fabrício Fernandes de Moraes Técnico Judiciário

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

Processo Número: 1003129-89.2020.8.11.0041

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

PEDRO MARTINS VERÃO OAB - MT4839-A (ADVOGADO(A))

CRISTIANE CAMPOS FIGUEIREDO OAB - 998.065.841-04 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

WELTON INACIO DA SILVA (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1003129-89.2020.8.11.0041 Certifico que, por 

meio desta, faço a intimação da parte AUTORA, através de seu(sua)(s) 

advogado (a,s), via DJE, acerca da decisão de ID 28439548, bem como 

para comparecer à audiência de conciliação, instrução e julgamento 

designada para o dia 26/03/2020, às 15:00 horas, neste Fórum da Capital, 

oportunidade em que deverá comparecer portando todos seus 

documentos pessoais e acompanhada de seu advogado e testemunhas, 

independente de prévio depósito de rol, importando sua ausência em 

extinção e arquivamento do processo. Cuiabá/MT, 31 de janeiro de 2020. 

Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1031060-72.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA POMPEO DE CAMPOS BARROS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VICENTE PEREIRA DE BARROS FILHO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SILVIA REGINA SIQUEIRA LOUREIRO OLIVEIRA OAB - MT7149-B 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

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

- CEP: 78049-075 EDITAL DE INTIMAÇÃO Prazo do Edital: 20 Dias 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO ELZA 

Y A R A  R I B E I R O  S A L E S  S A N S A O  P R O C E S S O  n. 

1031060-72.2017.8.11.0041 Valor da causa: R$ 937,00 ESPÉCIE: 

[Capacidade]->INTERDIÇÃO (58) POLO ATIVO: VERA LUCIA POMPEO DE 

CAMPOS BARROS POLO PASSIVO: VICENTE PEREIRA DE BARROS FILHO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA(S) PARTE AUTORA, acima 

qualificada, atualmente em local incerto e não sabido, para dar 

prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção, nos termos do artigo 485 da Lei 13.105/2015, conforme 

despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso 

seguem descritas no corpo deste documento. COMPLEMENTO : 1. Nos 

termos do art 485, do CPC, o juiz não resolverá o mérito quando: II - o 

processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das 

partes; III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o 

autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias; CERTIDÃO: Nos 

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

impossibilidade de intimação pessoal da parte autora, com fundamento art. 

1.206, §4.º, da C.N.G.C., impulsiono os autos para expedir edital, com 

prazo de 20 (vinte) dias, de intimação da parte autora para dar 

prosseguimento ao feito praticando o ato que lhe compete, no prazo de 5 
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(cinco) dias, sob pena de extinção. E, para que chegue ao conhecimento 

de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o 

presente Edital que será afixado no lugar de costume e publicado na forma 

da Lei. Eu, LUIZ ALBERTO MACHADO JUNIOR, digitei. CUIABÁ, 31 de 

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

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

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

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2)Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

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

Varas Especializadas da Fazenda Pública

1ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1026686-76.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO ARRUDA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO ARRUDA DOS SANTOS OAB - MT14249-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MOACYR DOS SANTOS (REU)

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO ERIKSSON DOS SANTOS OAB - MT12136-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

ADVOCACIA GERAL DA UNIAO (TERCEIRO INTERESSADO)

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (TERCEIRO INTERESSADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 1ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ AV. AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

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

- CEP: 78049-075, ( ) Certidão de Impulso Processo Judicial Eletrônico nº. 

1026686-76.2018.8.11.0041 Por ordem do MM. Juiz de Direito desta vara 

especializada, autorizado pela legislação vigente, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimar a parte Autora para, no prazo legal, querendo, 

impugnar a contestação. Cuiabá, 31 de janeiro de 2020. Gestor(a) 

Judiciário(a) Assinatura Digital Abaixo

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1028758-36.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NATULAB LABORATORIO S.A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER LEANDRO ASSUNCAO TOLEDO OAB - SP242008 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 1ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ AV. AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

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

- CEP: 78049-075, ( ) Certidão de Impulso Processo Judicial Eletrônico nº. 

1028758-36.2018.8.11.0041 Por ordem do MM. Juiz de Direito desta vara 

especializada, autorizado pela legislação vigente, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimar as parte autora para, no prazo legal, 

apresentar contrarrazões ao recurso de apelação. Cuiabá, 31 de janeiro 

de 2020. Gestor(a) Judiciário(a) Assinatura Digital Abaixo

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 378990 Nr: 14772-47.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE BERNARDO MAGALHÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL, FEDERAÇÃO DO COMÉRCIO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANETH GLÁUCIA DE 

OLIVEIRA NAZÁRIO DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:NÚCLEO CÍVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO PEREIRA MACHADO - 

PROC FEDERAL - OAB:, IRONE GALINDO CADEMARTONI - OAB:13.686

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, § 4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 817468 Nr: 23896-15.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA DE CUIABA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SALETE MARIA BÚFALO 

PODEROSO - PROMOTORA DE JUSTIÇA - OAB:PROMOT. DE JUST

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ADELAR DAL PISSOL 

(PROCURADOR MUNICIPAL) - OAB:2.838/MT

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, § 4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 836636 Nr: 41583-05.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANSELMO WEBER STEFFANELLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERENTE DE CONTA CORRENTE FISCAL DA 

SECRETARIA DE FAZENDA DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA LUCIA STEFFANELLO - 

OAB:4709 - B - MT, RAFAELA CALGARO - OAB:9403

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA CRISTINA COSTA DE 

ALMEIDA B. TEIXEIRA - OAB:PROC. ESTADO, PROCURADORIA GERAL 

DO ESTADO - OAB:PGE

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, § 4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 900814 Nr: 30465-95.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMANDA MALDONADO DE BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRESIDENTE DA COMISSÃO DE POSSE DA 

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMAR FRANCISCO DE 

CARVALHO - OAB:2292/MT, TOMÁS ROBERTO NOGUEIRA - 

OAB:4464-A/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADERZIO RAMIRES DE 

MESQUITA - OAB:PROC. ESTADO, PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO - OAB:PGE

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, § 4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 905162 Nr: 33666-95.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FIEMT - FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS NO ESTADO DE 

MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERENTE DE INFORMAÇÕES DE OUTRAS 

RECEITAS DA SECRETARIA FAZENDA DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VICTOR HUMBERTO MAIZMAN - 

OAB:4.501/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NÃO CONSTITUÍDO - OAB:

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, § 4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 856736 Nr: 58994-61.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALL - AMERICA LATINA LOGISTICA MALHA NORTE S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERENTE DA GERÊNCIA REGIONAL DE 

SERVIÇOS E ATENDIMENTOS OESTE (GSAO), GERENTE DA GERÊNCIA DE 

CONTA CORRENTE FISCAL, SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO, GERENTE DA GERÊNCIA DE INFORM. CADAST. DA 

SUPERINT. ADJ. DE INFORM. TRIBUTÁRIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO CARON BAPTISTA - 

OAB:21.590/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OLGA GENY DE ALMEIDA 

ALVES (PROC. ESTADO) - OAB:2.606, PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO - OAB:PGE

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, § 4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1065387 Nr: 53365-38.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LP FORMATURAS LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETÁRIO DE FAZENDA DO MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VICTOR HUMBERTO MAIZMAN - 

OAB:4.501/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THAMIRIS DE OLIVEIRA 

MORAES - OAB:14748

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, § 4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1017183 Nr: 30650-02.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GASTÃO PACHECO PINTO DE CASTRO

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

ESTADUAL DE SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO BUENO - 

OAB:

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, § 4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 811978 Nr: 18473-74.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCELO ADÃO CHICOL MANVAILER - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEUZIRA MAURICIO NOVAES, MARCUS 

CODORNIZ CRUZ, SUPERINTENDE DE FISCALIZAÇAO TRIBUTARIA DA 

SECRETARIA DE FAZENDA DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRO BICUDO MENDES 

SILVA - OAB:14450

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ CARLOS PINHEIRO DE 

SOUZA - OAB:PROC.

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, § 4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

2ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1000663-25.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. G. N. F. (IMPETRANTE)

M. G. N. F. (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIGUEL GARCIA NOGUEIRA OAB - MT18790-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DE MATO GROSSO - SEDUC 

(IMPETRADO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO:Posto isto, por questão competência 

absoluta, DETERMINO a redistribuição desta ação à Vara da Infância e 

Juventude da Comarca de Cuiabá, com a urgência que o caso requer. Às 

providências. Cumpra-se, com as baixas necessárias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003770-77.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA ARAVECHIA PALMITESTA OAB - SP299951-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO:Diante do exposto, DETERMINO a sua 

remessa ao Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal. Às 

providências. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1058368-15.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ENIR COELHO BRIANTI (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURÍCIO SALES FERREIRA DE MORAES OAB - MT14826-O 

(ADVOGADO(A))

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106693/2/2020 Página 30 de 473



CASSIA JORDANA RIBEIRO GUSMAO OAB - MT25084/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

AGENTE DE TRIBUTOS ESTADUAIS (IMPETRADO)

José Emerito Ribeiro Neto (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO:Vistos. Cuida-se de MANDADO DE 

SEGURANÇA impetrado por ENIR COELHO BRIANTI contra ato coator 

supostamente praticado pelo AGENTE FISCAL DE TRIBUTOS ESTADUAIS - 

JOSÉ EMETÉRIO RIBEIRO NETO, sem o instrumento de procuração ad 

judicia. Desta forma, intime-se a impetrante para, nos termos do artigo 

321/CPC, regularizar a inicial, no prazo de até 15 (quinze) dias, anexando 

o documento, sob pena de extinção do processo. Intime-se. Cumpra-se. 

Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1034722-73.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LICIO PEDRO VANNI RANGEL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANE CRISTINA KUHN OAB - MT18988-O (ADVOGADO(A))

JONNY RANGEL MOSHAGE OAB - MT7694-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para, querendo, especificar as provas que pretende produzir, 

justificando-as sob pena de indeferimento. OBSERVAÇÃO: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1040657-94.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ACACIO PEREIRA NETO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Ale Arfux Junior OAB - MT6843-O (ADVOGADO(A))

MORGANA KAMILA FREIRES DA SILVA OAB - MT24230-O 

(ADVOGADO(A))

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT7031-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para, querendo, especificar as provas que pretende produzir, 

justificando-as sob pena de indeferimento. OBSERVAÇÃO: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 876794 Nr: 14646-21.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SÔNIA PAIVA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO PAULO NOGUEIRA 

NICOLINO - OAB:8941/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PATRÍCIA CAVALCANTI 

ALBUQUERQUE - OAB:OAB/MT 7.892

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, § 4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 222595 Nr: 30513-69.2005.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAGDA DE CARVALHO BRAZ, GCB, MCB, RCB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARNALDO FRANCO ARAUJO - 

OAB:, ARNALDO FRANCO DE ARAUJO - OAB:13807/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ANTONIO ROSA - PROC. 

GERAL DO MUNICÍPIO - OAB:5.493, LUILSON BARROS MALHEIROS - 

OAB:PROCURADOR MUNI

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, § 4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 838485 Nr: 43117-81.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA BORGES DA SILVA SANTOS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:NUCLEO CONS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PATRÍCIA CAPELEIRO 

PROCURADORA ESTADO - OAB:

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, § 4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 452086 Nr: 24256-52.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LIBERALINA DA SILVA CAMARGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANETH GLÁUCIA DE 

OLIVEIRA NAZÁRIO DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:NÚCLEO CÍVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bruno Ilha Vieira Peixoto 

1642445-1 - OAB:PROCURADOS FED.

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, § 4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 786290 Nr: 40181-20.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLORIANO PEREIRA PADILHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO EMÍLIO MAGALHÃES 

(PROCURADOR MUNICIPAL) - OAB:3.632/MT

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, § 4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1018160 Nr: 31010-34.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GLAZIELLEN LARA CARVALHAES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITO MUNICIPAL DE CUIABÁ, 
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SECRETARIO DE GESTÃO DO MUNICIPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO GABRIEL SILVA 

TIRAPELLE - OAB:10455/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO EMILIO MAGALHAES - 

OAB:3.632

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, § 4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

3ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 805097 Nr: 11563-31.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENIELSON BENEDITO DE MAGALHÃES SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIANE DE SOUZA MONARO - 

OAB:13094-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREZZA ALVES MEDEIROS 

- OAB:PROC. FEDERAL

 Certifico que decorreu o prazo para parte requerida comprovar nos autos 

o cumprimento da decisão anterior. Sendo assim, impulsiono os autos, 

intimando a parte autora para requerer o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): João Thiago de França Guerra

 Cod. Proc.: 861644 Nr: 3032-19.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CANDELÁRIA GOMES MONTEIRO DE CAMPOS NETA, 

LUCY GOMES DE CAMPOS, JOSILDA EVA DE CAMPOS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE DE FREITAS ARANTES - 

OAB:11700, FELIPE DE FREITAS ARANTES - OAB:11700

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

SANTOS - OAB:PROC. DO ESTADO, JENZ PROCHNOW JUNIOR 

(PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:5432/B, LUIS OTÁVIO TROVO 

MARQUES DE SOUZA - OAB:5266-MT-PROC

 Vistos etc.

Trata-se de procedimento de liquidação de sentença por arbitramento.

O incidente processa-se regularmente, tendo sido oportunizado às partes 

a apresentação de documentos e/ou pareceres elucidativos.

Vieram-me os autos conclusos.

 O presente incidente tem por objeto a verificação da existência da 

defasagem salarial decorrente da implantação da URV, bem como a 

identificação de sua dimensão.

A vista da natureza eminentemente técnica da investigação, resta 

imprescindível a realização de perícia.

Para tanto, NOMEIO como perito judicial o contador GERSON FANAIA 

PEREIRA, com endereço profissional na Av. Brasília, 316, Apto 1502 - Ed 

América do Norte - Jardim das Américas, Cuiabá-MT, fone (65) 3023-7223, 

(65) 3023-5415, (65) 9981-0779 e (65) 2129-2135 e endereço eletrônico 

fanaiar@terra.com.br. O perito deverá desempenhar seu múnus nos 

termos dos artigos 466 e 473, parágrafo 3º do CPC, independentemente 

de compromisso.

Observados os parâmetros fixados na sentença e respeitadas as teses 

fixadas nos Temas 810/STF e 905/STJ, entendo suficiente para o 

esclarecimento da questão controvertida que o Senhor Perito, na forma do 

artigo 473 do CPC, responda aos seguintes QUESITOS:

 1. Qual o cargo ocupado pelo requerente? Indicar a carreira e referência.

2. Qual a data de ingresso do requerente no serviço público?

3. A Lei Federal n. 8880/94 foi adequadamente aplicada à carreira do 

requerente?

4. A carreira do requerente foi reestruturada após a edição da Lei Federal 

n. 8880/94? Indicar a norma que implementou a reestruturação.

5. Por ocasião da reestruturação, houve reposição, total ou parcial, da 

defasagem apurada em razão da aplicação da Lei Federal n. 8880/94?

6. Há defasagem pendente de incorporação? Se sim, indicar o percentual?

7. Qual o valor correto dos vencimentos do requerente? Discriminar.

8. Nos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da ação, e observada a 

data de admissão do requerente no serviço público, existem valores 

pendentes de pagamento? Discriminar.

Desde logo ARBITRO honorários periciais no importe de R$ 300,00 

(trezentos reais), conforme parâmetro mínimo estabelecido na Resolução 

n. 232/2016 do CNJ.

INTIMEM-se as partes para os fins do artigo 465, parágrafos 1º e 3º, do 

CPC, sendo-lhes facultado, no prazo de 15 (quinze) dias, arguir o 

impedimento ou a suspeição do perito, indicar assistentes técnicos, 

apresentar quesitos complementares e manifestar-se sobre o valor dos 

honorários periciais. Anoto que as partes deverão justificar a pertinência e 

necessidade de seus quesitos, sob pena de indeferimento, na forma do 

artigo 470, inciso I, do CPC.

Considerando que “na fase autônoma de liquidação de sentença (por 

arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos 

honorários periciais” (STJ, Tema 871), INTIME-se a parte executada para 

depositar o valor dos honorários, no prazo de 15 (quinze) dias.

Caso qualquer das partes apresente questionamentos ou quesitos, 

VOLTEM-me conclusos.

Realizado o depósito dos honorários e não sendo formulados quesitos 

complementares pelas partes, INTIME-se o perito para apresentar o laudo 

em cartório, mediante fiel observância ao estabelecido no artigo 473 do 

CPC, no prazo de 30 (trinta) dias.

Apresentado o laudo, INTIMEM-se as partes para manifestação, no prazo 

comum de 15 (quinze) dias, oportunidade para que seus assistentes 

técnicos apresentem seus pareceres (artigo 477, parágrafo 1º, do CPC).

Os honorários periciais serão pagos apenas ao final dos trabalhos 

periciais, depois de entregue o laudo e prestados todos os 

esclarecimentos necessários.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): João Thiago de França Guerra

 Cod. Proc.: 909857 Nr: 36751-89.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARA FERNANDA ANGELO ISMAEL

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCILENE CARNEIRO XAVIER - 

OAB:7956/MT

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

SANTOS - PROC. ESTADO - OAB:PROC. ESTADO

 Vistos etc.

Trata-se de procedimento de liquidação de sentença por arbitramento.

O incidente processa-se regularmente, tendo sido oportunizado às partes 

a apresentação de documentos e/ou pareceres elucidativos.

Vieram-me os autos conclusos.

 O presente incidente tem por objeto a verificação da existência da 

defasagem salarial decorrente da implantação da URV, bem como a 

identificação de sua dimensão.

A vista da natureza eminentemente técnica da investigação, resta 

imprescindível a realização de perícia.

Para tanto, NOMEIO como perito judicial o contador GERSON FANAIA 

PEREIRA, com endereço profissional na Av. Brasília, 316, Apto 1502 - Ed 

América do Norte - Jardim das Américas, Cuiabá-MT, fone (65) 3023-7223, 

(65) 3023-5415, (65) 9981-0779 e (65) 2129-2135 e endereço eletrônico 

fanaiar@terra.com.br. O perito deverá desempenhar seu múnus nos 

termos dos artigos 466 e 473, parágrafo 3º do CPC, independentemente 

de compromisso.

Observados os parâmetros fixados na sentença e respeitadas as teses 

fixadas nos Temas 810/STF e 905/STJ, entendo suficiente para o 

esclarecimento da questão controvertida que o Senhor Perito, na forma do 

artigo 473 do CPC, responda aos seguintes QUESITOS:

 1. Qual o cargo ocupado pelo requerente? Indicar a carreira e referência.

2. Qual a data de ingresso do requerente no serviço público?

3. A Lei Federal n. 8880/94 foi adequadamente aplicada à carreira do 

requerente?

4. A carreira do requerente foi reestruturada após a edição da Lei Federal 

n. 8880/94? Indicar a norma que implementou a reestruturação.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106693/2/2020 Página 32 de 473



5. Por ocasião da reestruturação, houve reposição, total ou parcial, da 

defasagem apurada em razão da aplicação da Lei Federal n. 8880/94?

6. Há defasagem pendente de incorporação? Se sim, indicar o percentual?

7. Qual o valor correto dos vencimentos do requerente? Discriminar.

8. Nos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da ação, e observada a 

data de admissão do requerente no serviço público, existem valores 

pendentes de pagamento? Discriminar.

Desde logo ARBITRO honorários periciais no importe de R$ 300,00 

(trezentos reais), conforme parâmetro mínimo estabelecido na Resolução 

n. 232/2016 do CNJ.

INTIMEM-se as partes para os fins do artigo 465, parágrafos 1º e 3º, do 

CPC, sendo-lhes facultado, no prazo de 15 (quinze) dias, arguir o 

impedimento ou a suspeição do perito, indicar assistentes técnicos, 

apresentar quesitos complementares e manifestar-se sobre o valor dos 

honorários periciais. Anoto que as partes deverão justificar a pertinência e 

necessidade de seus quesitos, sob pena de indeferimento, na forma do 

artigo 470, inciso I, do CPC.

Considerando que “na fase autônoma de liquidação de sentença (por 

arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos 

honorários periciais” (STJ, Tema 871), INTIME-se a parte executada para 

depositar o valor dos honorários, no prazo de 15 (quinze) dias.

Caso qualquer das partes apresente questionamentos ou quesitos, 

VOLTEM-me conclusos.

Realizado o depósito dos honorários e não sendo formulados quesitos 

complementares pelas partes, INTIME-se o perito para apresentar o laudo 

em cartório, mediante fiel observância ao estabelecido no artigo 473 do 

CPC, no prazo de 30 (trinta) dias.

Apresentado o laudo, INTIMEM-se as partes para manifestação, no prazo 

comum de 15 (quinze) dias, oportunidade para que seus assistentes 

técnicos apresentem seus pareceres (artigo 477, parágrafo 1º, do CPC).

Os honorários periciais serão pagos apenas ao final dos trabalhos 

periciais, depois de entregue o laudo e prestados todos os 

esclarecimentos necessários.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): João Thiago de França Guerra

 Cod. Proc.: 1015841 Nr: 30053-33.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA JONICE OLIVEIRA GARRETO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANK ANTONIO DA SILVA - 

OAB:12.372/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS OTÁVIO TROVO 

MARQUES DE SOUZA - OAB:5266-MT-PROC

 Vistos etc.

Trata-se de procedimento de liquidação de sentença por arbitramento.

O incidente processa-se regularmente, tendo sido oportunizado às partes 

a apresentação de documentos e/ou pareceres elucidativos.

Vieram-me os autos conclusos.

 O presente incidente tem por objeto a verificação da existência da 

defasagem salarial decorrente da implantação da URV, bem como a 

identificação de sua dimensão.

A vista da natureza eminentemente técnica da investigação, resta 

imprescindível a realização de perícia.

Para tanto, NOMEIO como perito judicial o contador GERSON FANAIA 

PEREIRA, com endereço profissional na Av. Brasília, 316, Apto 1502 - Ed 

América do Norte - Jardim das Américas, Cuiabá-MT, fone (65) 3023-7223, 

(65) 3023-5415, (65) 9981-0779 e (65) 2129-2135 e endereço eletrônico 

fanaiar@terra.com.br. O perito deverá desempenhar seu múnus nos 

termos dos artigos 466 e 473, parágrafo 3º do CPC, independentemente 

de compromisso.

Observados os parâmetros fixados na sentença e respeitadas as teses 

fixadas nos Temas 810/STF e 905/STJ, entendo suficiente para o 

esclarecimento da questão controvertida que o Senhor Perito, na forma do 

artigo 473 do CPC, responda aos seguintes QUESITOS:

 1. Qual o cargo ocupado pelo requerente? Indicar a carreira e referência.

2. Qual a data de ingresso do requerente no serviço público?

3. A Lei Federal n. 8880/94 foi adequadamente aplicada à carreira do 

requerente?

4. A carreira do requerente foi reestruturada após a edição da Lei Federal 

n. 8880/94? Indicar a norma que implementou a reestruturação.

5. Por ocasião da reestruturação, houve reposição, total ou parcial, da 

defasagem apurada em razão da aplicação da Lei Federal n. 8880/94?

6. Há defasagem pendente de incorporação? Se sim, indicar o percentual?

7. Qual o valor correto dos vencimentos do requerente? Discriminar.

8. Nos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da ação, e observada a 

data de admissão do requerente no serviço público, existem valores 

pendentes de pagamento? Discriminar.

Desde logo ARBITRO honorários periciais no importe de R$ 300,00 

(trezentos reais), conforme parâmetro mínimo estabelecido na Resolução 

n. 232/2016 do CNJ.

INTIMEM-se as partes para os fins do artigo 465, parágrafos 1º e 3º, do 

CPC, sendo-lhes facultado, no prazo de 15 (quinze) dias, arguir o 

impedimento ou a suspeição do perito, indicar assistentes técnicos, 

apresentar quesitos complementares e manifestar-se sobre o valor dos 

honorários periciais. Anoto que as partes deverão justificar a pertinência e 

necessidade de seus quesitos, sob pena de indeferimento, na forma do 

artigo 470, inciso I, do CPC.

Considerando que “na fase autônoma de liquidação de sentença (por 

arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos 

honorários periciais” (STJ, Tema 871), INTIME-se a parte executada para 

depositar o valor dos honorários, no prazo de 15 (quinze) dias.

Caso qualquer das partes apresente questionamentos ou quesitos, 

VOLTEM-me conclusos.

Realizado o depósito dos honorários e não sendo formulados quesitos 

complementares pelas partes, INTIME-se o perito para apresentar o laudo 

em cartório, mediante fiel observância ao estabelecido no artigo 473 do 

CPC, no prazo de 30 (trinta) dias.

Apresentado o laudo, INTIMEM-se as partes para manifestação, no prazo 

comum de 15 (quinze) dias, oportunidade para que seus assistentes 

técnicos apresentem seus pareceres (artigo 477, parágrafo 1º, do CPC).

Os honorários periciais serão pagos apenas ao final dos trabalhos 

periciais, depois de entregue o laudo e prestados todos os 

esclarecimentos necessários.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): João Thiago de França Guerra

 Cod. Proc.: 908729 Nr: 35997-50.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADAIR ARAUJO DE FRANÇA, ARACY BERNARDINA DE 

SOUZA ALMEIDA, HERMELINDA DEL BARCO CORRÊA, DELZA ALVES 

RIBEIRO, MARIA JOACYL MORENO PESSOA, ESPOLIO DE MARIA 

MACEDO RODRIGUES, MIGUEL BENEDITO RODRIGUES

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: STELA MARA KOZOW 

ALBUQUERQUE - OAB:10626 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO (PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:PROC ESTADO

 Vistos. Na decisão anterior, este Juízo nomeou perito, formulou quesitos e 

arbitrou honorários periciais. Os honorários foram arbitrados a partir da 

premissa da suficiência dos quesitos do Juízo para o esclarecimento dos 

pontos controvertidos.Todavia, este Juízo desconsiderou a existência de 

múltiplos autores, cuja situação particular há de ser individualizada pelo 

trabalho pericial, de modo a produzir um cálculo que revele o montante de 

eventual direito creditório de cada exequente.Não bastasse isso, as 

partes apresentaram novos quesitos. Para que não haja alegação de 

cerceamento de defesa, este Juízo não irá indeferir os quesitos 

formulados pelas partes. Essas constatações revelam o 

subdimensionamento da complexidade do trabalho pericial.Razão disso, 

REVISO o valor dos honorários periciais para R$ 350,00 (trezentos e 

cinquenta reais), devido pelo cálculo relativo à situação de cada um dos 

autores, a fim de adequá-lo à verdadeira extensão do trabalho a ser 

desenvolvido pelo perito, totalizando o montante de R$ 2.450,00 (dois mil, 

quatrocentos e cinquenta mil reais).De outro lado, não houve, até a 

presente data, depósito do valor dos honorários periciais. Por conta disso, 

lastreado no entendimento do Tema 871/STJ e nos reiterados precedentes 

do TJMT, DETERMINO expeça-se Requisição de Pequeno Valor (RPV) em 

favor do perito para pagamento dos honorários, no prazo de até 02 (dois) 
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meses, mediante depósito bancário na Conta Única do TJMT (art. 535, §3º, 

II do CPC), sob pena de bloqueio dos valores via BacenJud.INTIME-se o Sr. 

Perito, bem como as partes e assistentes técnicos, para imediato início dos 

trabalhos periciais. O laudo pericial deverá ser entregue no prazo de 30 

(trinta) dias.Apresentado o laudo, INTIMEM-se as partes para 

manifestação, no prazo comum de 15 (quinze) dias, oportunidade para 

que seus assistentes técnicos apresentem pareceres (artigo 477, 

parágrafo 1º, do CPC).Os honorários periciais serão pagos apenas ao 

final dos trabalhos periciais, depois de entregue o laudo e prestados todos 

os esclarecimentos necessários.INTIMEM-se.CUMPRA-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): João Thiago de França Guerra

 Cod. Proc.: 846658 Nr: 50254-17.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ILDETE ANGELA PRETO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUANA FERNANDA GUIMARÃES 

GREFFE - OAB:13868

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de procedimento de liquidação de sentença por arbitramento.

O incidente processa-se regularmente, tendo sido oportunizado às partes 

a apresentação de documentos e/ou pareceres elucidativos.

Vieram-me os autos conclusos.

 O presente incidente tem por objeto a verificação da existência da 

defasagem salarial decorrente da implantação da URV, bem como a 

identificação de sua dimensão.

A vista da natureza eminentemente técnica da investigação, resta 

imprescindível a realização de perícia.

Para tanto, NOMEIO como perito judicial o contador GERSON FANAIA 

PEREIRA, com endereço profissional na Av. Brasília, 316, Apto 1502 - Ed 

América do Norte - Jardim das Américas, Cuiabá-MT, fone (65) 3023-7223, 

(65) 3023-5415, (65) 9981-0779 e (65) 2129-2135 e endereço eletrônico 

fanaiar@terra.com.br. O perito deverá desempenhar seu múnus nos 

termos dos artigos 466 e 473, parágrafo 3º do CPC, independentemente 

de compromisso.

Observados os parâmetros fixados na sentença e respeitadas as teses 

fixadas nos Temas 810/STF e 905/STJ, entendo suficiente para o 

esclarecimento da questão controvertida que o Senhor Perito, na forma do 

artigo 473 do CPC, responda aos seguintes QUESITOS:

 1. Qual o cargo ocupado pelo requerente? Indicar a carreira e referência.

2. Qual a data de ingresso do requerente no serviço público?

3. A Lei Federal n. 8880/94 foi adequadamente aplicada à carreira do 

requerente?

4. A carreira do requerente foi reestruturada após a edição da Lei Federal 

n. 8880/94? Indicar a norma que implementou a reestruturação.

5. Por ocasião da reestruturação, houve reposição, total ou parcial, da 

defasagem apurada em razão da aplicação da Lei Federal n. 8880/94?

6. Há defasagem pendente de incorporação? Se sim, indicar o percentual?

7. Qual o valor correto dos vencimentos do requerente? Discriminar.

8. Nos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da ação, e observada a 

data de admissão do requerente no serviço público, existem valores 

pendentes de pagamento? Discriminar.

Desde logo ARBITRO honorários periciais no importe de R$ 300,00 

(trezentos reais), conforme parâmetro mínimo estabelecido na Resolução 

n. 232/2016 do CNJ.

INTIMEM-se as partes para os fins do artigo 465, parágrafos 1º e 3º, do 

CPC, sendo-lhes facultado, no prazo de 15 (quinze) dias, arguir o 

impedimento ou a suspeição do perito, indicar assistentes técnicos, 

apresentar quesitos complementares e manifestar-se sobre o valor dos 

honorários periciais. Anoto que as partes deverão justificar a pertinência e 

necessidade de seus quesitos, sob pena de indeferimento, na forma do 

artigo 470, inciso I, do CPC.

Considerando que “na fase autônoma de liquidação de sentença (por 

arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos 

honorários periciais” (STJ, Tema 871), INTIME-se a parte executada para 

depositar o valor dos honorários, no prazo de 15 (quinze) dias.

Caso qualquer das partes apresente questionamentos ou quesitos, 

VOLTEM-me conclusos.

Realizado o depósito dos honorários e não sendo formulados quesitos 

complementares pelas partes, INTIME-se o perito para apresentar o laudo 

em cartório, mediante fiel observância ao estabelecido no artigo 473 do 

CPC, no prazo de 30 (trinta) dias.

Apresentado o laudo, INTIMEM-se as partes para manifestação, no prazo 

comum de 15 (quinze) dias, oportunidade para que seus assistentes 

técnicos apresentem seus pareceres (artigo 477, parágrafo 1º, do CPC).

Os honorários periciais serão pagos apenas ao final dos trabalhos 

periciais, depois de entregue o laudo e prestados todos os 

esclarecimentos necessários.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): João Thiago de França Guerra

 Cod. Proc.: 1037784 Nr: 40479-07.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAYRA SIMONE GOMES FERREIRA ALBERNAZ

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ GOMES FERREIRA NETO - 

OAB:6508/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALDEMAR PINHEIRO DOS 

SANTOS - OAB:PROC.

 Vistos.

Na decisão anterior, este Juízo nomeou perito, formulou quesitos e arbitrou 

honorários periciais. Os honorários foram arbitrados a partir da premissa 

da suficiência dos quesitos do Juízo para o esclarecimento dos pontos 

controvertidos.

Todavia, as partes apresentaram novos quesitos. Para que não haja 

alegação de cerceamento de defesa, este Juízo não irá indeferir os 

quesitos formulados pelas partes. Todavia, as novas indagações 

aumentaram a complexidade do trabalho pericial.

Razão disso, REVISO o valor dos honorários periciais para R$ 350,00 

(trezentos e cinquenta reais), a fim de adequá-lo à verdadeira extensão 

do trabalho a ser desenvolvido pelo perito.

De outro lado, não houve, até a presente data, depósito do valor dos 

honorários periciais. Por conta disso, lastreado no entendimento do Tema 

871/STJ e nos reiterados precedentes do TJMT, DETERMINO expeça-se 

Requisição de Pequeno Valor (RPV) em favor do perito para pagamento 

dos honorários, no prazo de até 02 (dois) meses, mediante depósito 

bancário na Conta Única do TJMT (art. 535, §3º, II do CPC), sob pena de 

bloqueio dos valores via BacenJud.

INTIME-se o Sr. Perito, bem como as partes e assistentes técnicos, para 

imediato início dos trabalhos periciais. O laudo pericial deverá ser entregue 

no prazo de 30 (trinta) dias.

Apresentado o laudo, INTIMEM-se as partes para manifestação, no prazo 

comum de 15 (quinze) dias, oportunidade para que seus assistentes 

técnicos apresentem pareceres (artigo 477, parágrafo 1º, do CPC).

Os honorários periciais serão pagos apenas ao final dos trabalhos 

periciais, depois de entregue o laudo e prestados todos os 

esclarecimentos necessários.

INTIMEM-se.

CUMPRA-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): João Thiago de França Guerra

 Cod. Proc.: 1041454 Nr: 42264-04.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAO BATISTA DOS SANTOS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA KARLA BATISTA E 

SILVA - OAB:8753

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA REGINA - OAB:

 Vistos.

Na decisão anterior, este Juízo nomeou perito, formulou quesitos e arbitrou 

honorários periciais. Os honorários foram arbitrados a partir da premissa 

da suficiência dos quesitos do Juízo para o esclarecimento dos pontos 

controvertidos.

Todavia, as partes apresentaram novos quesitos. Para que não haja 

alegação de cerceamento de defesa, este Juízo não irá indeferir os 

quesitos formulados pelas partes. Todavia, as novas indagações 
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aumentaram a complexidade do trabalho pericial.

Razão disso, REVISO o valor dos honorários periciais para R$ 350,00 

(trezentos e cinquenta reais), a fim de adequá-lo à verdadeira extensão 

do trabalho a ser desenvolvido pelo perito.

De outro lado, não houve, até a presente data, depósito do valor dos 

honorários periciais. Por conta disso, lastreado no entendimento do Tema 

871/STJ e nos reiterados precedentes do TJMT, DETERMINO expeça-se 

Requisição de Pequeno Valor (RPV) em favor do perito para pagamento 

dos honorários, no prazo de até 02 (dois) meses, mediante depósito 

bancário na Conta Única do TJMT (art. 535, §3º, II do CPC), sob pena de 

bloqueio dos valores via BacenJud.

INTIME-se o Sr. Perito, bem como as partes e assistentes técnicos, para 

imediato início dos trabalhos periciais. O laudo pericial deverá ser entregue 

no prazo de 30 (trinta) dias.

Apresentado o laudo, INTIMEM-se as partes para manifestação, no prazo 

comum de 15 (quinze) dias, oportunidade para que seus assistentes 

técnicos apresentem pareceres (artigo 477, parágrafo 1º, do CPC).

Os honorários periciais serão pagos apenas ao final dos trabalhos 

periciais, depois de entregue o laudo e prestados todos os 

esclarecimentos necessários.

INTIMEM-se.

CUMPRA-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): João Thiago de França Guerra

 Cod. Proc.: 1047376 Nr: 45086-63.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ MARCELO XAVIER AMIKY

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SYLVIO FEITOSA DE FREITAS - 

OAB:16.461 - OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA REGINA SOUZA 

RAMOS-PROCURADORA ESTADO - OAB:

 Vistos.

Na decisão anterior, este Juízo nomeou perito, formulou quesitos e arbitrou 

honorários periciais. Todavia, verifico que não houve, até a presente data, 

depósito do valor dos honorários periciais. Por conta disso, lastreado no 

entendimento do Tema 871/STJ e nos reiterados precedentes do TJMT, 

DETERMINO expeça-se Requisição de Pequeno Valor (RPV) em favor do 

perito para pagamento dos honorários, no prazo de até 02 (dois) meses, 

mediante depósito bancário na Conta Única do TJMT (art. 535, §3º, II do 

CPC), sob pena de bloqueio dos valores via BacenJud.

INTIME-se o Sr. Perito, bem como as partes e assistentes técnicos, para 

imediato início dos trabalhos periciais. O laudo pericial deverá ser entregue 

no prazo de 30 (trinta) dias.

Apresentado o laudo, INTIMEM-se as partes para manifestação, no prazo 

comum de 15 (quinze) dias, oportunidade para que seus assistentes 

técnicos apresentem pareceres (artigo 477, parágrafo 1º, do CPC).

Os honorários periciais serão pagos apenas ao final dos trabalhos 

periciais, depois de entregue o laudo e prestados todos os 

esclarecimentos necessários.

INTIMEM-se.

CUMPRA-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): João Thiago de França Guerra

 Cod. Proc.: 949118 Nr: 59761-65.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRISTIANO DA CRUZ

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALVARO ADALBERTO MACIEL 

CARNEIRO - OAB:OAB/MT 8.697

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO (PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:PROC ESTADO

 Vistos.

Na decisão anterior, este Juízo nomeou perito, formulou quesitos e arbitrou 

honorários periciais. Todavia, verifico que não houve, até a presente data, 

depósito do valor dos honorários periciais. Por conta disso, lastreado no 

entendimento do Tema 871/STJ e nos reiterados precedentes do TJMT, 

DETERMINO expeça-se Requisição de Pequeno Valor (RPV) em favor do 

perito para pagamento dos honorários, no prazo de até 02 (dois) meses, 

mediante depósito bancário na Conta Única do TJMT (art. 535, §3º, II do 

CPC), sob pena de bloqueio dos valores via BacenJud.

INTIME-se o Sr. Perito, bem como as partes e assistentes técnicos, para 

imediato início dos trabalhos periciais. O laudo pericial deverá ser entregue 

no prazo de 30 (trinta) dias.

Apresentado o laudo, INTIMEM-se as partes para manifestação, no prazo 

comum de 15 (quinze) dias, oportunidade para que seus assistentes 

técnicos apresentem pareceres (artigo 477, parágrafo 1º, do CPC).

Os honorários periciais serão pagos apenas ao final dos trabalhos 

periciais, depois de entregue o laudo e prestados todos os 

esclarecimentos necessários.

INTIMEM-se.

CUMPRA-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): João Thiago de França Guerra

 Cod. Proc.: 854616 Nr: 57147-24.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVANIZES FONSECA DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN DA SILVA MOREIRA - 

OAB:17.683/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JENZ PROCHNOW JUNIOR 

(PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:5432/B

 Vistos.

Na decisão anterior, este Juízo nomeou perito, formulou quesitos e arbitrou 

honorários periciais. Todavia, verifico que não houve, até a presente data, 

depósito do valor dos honorários periciais. Por conta disso, lastreado no 

entendimento do Tema 871/STJ e nos reiterados precedentes do TJMT, 

DETERMINO expeça-se Requisição de Pequeno Valor (RPV) em favor do 

perito para pagamento dos honorários, no prazo de até 02 (dois) meses, 

mediante depósito bancário na Conta Única do TJMT (art. 535, §3º, II do 

CPC), sob pena de bloqueio dos valores via BacenJud.

INTIME-se o Sr. Perito, bem como as partes e assistentes técnicos, para 

imediato início dos trabalhos periciais. O laudo pericial deverá ser entregue 

no prazo de 30 (trinta) dias.

Apresentado o laudo, INTIMEM-se as partes para manifestação, no prazo 

comum de 15 (quinze) dias, oportunidade para que seus assistentes 

técnicos apresentem pareceres (artigo 477, parágrafo 1º, do CPC).

Os honorários periciais serão pagos apenas ao final dos trabalhos 

periciais, depois de entregue o laudo e prestados todos os 

esclarecimentos necessários.

INTIMEM-se.

CUMPRA-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): João Thiago de França Guerra

 Cod. Proc.: 1050415 Nr: 46604-88.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AURALICE FERREIRA DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aline Pinheiro Basilio Silva - 

OAB:18.882, ARIADINE GROSSI - OAB:19442/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALDEMAR PINHEIRO DOS 

SANTOS - PROC DO ESTADO - OAB:7718-B/MT

 Vistos.

Na decisão anterior, este Juízo nomeou perito, formulou quesitos e arbitrou 

honorários periciais. Todavia, verifico que não houve, até a presente data, 

depósito do valor dos honorários periciais. Por conta disso, lastreado no 

entendimento do Tema 871/STJ e nos reiterados precedentes do TJMT, 

DETERMINO expeça-se Requisição de Pequeno Valor (RPV) em favor do 

perito para pagamento dos honorários, no prazo de até 02 (dois) meses, 

mediante depósito bancário na Conta Única do TJMT (art. 535, §3º, II do 

CPC), sob pena de bloqueio dos valores via BacenJud.

INTIME-se o Sr. Perito, bem como as partes e assistentes técnicos, para 

imediato início dos trabalhos periciais. O laudo pericial deverá ser entregue 

no prazo de 30 (trinta) dias.

Apresentado o laudo, INTIMEM-se as partes para manifestação, no prazo 

comum de 15 (quinze) dias, oportunidade para que seus assistentes 
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técnicos apresentem pareceres (artigo 477, parágrafo 1º, do CPC).

Os honorários periciais serão pagos apenas ao final dos trabalhos 

periciais, depois de entregue o laudo e prestados todos os 

esclarecimentos necessários.

INTIMEM-se.

CUMPRA-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): João Thiago de França Guerra

 Cod. Proc.: 1056317 Nr: 49274-02.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA AUXILIADORA CAMPOS

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

ESTADUAL DE SAÚDE, ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO DE AZEVEDO ARAUJO - 

OAB:13179/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS OTÁVIO TROVO 

MARQUES DE SOUZA - OAB:5266-MT-PROC

 Vistos.

Na decisão anterior, este Juízo nomeou perito, formulou quesitos e arbitrou 

honorários periciais. Todavia, verifico que não houve, até a presente data, 

depósito do valor dos honorários periciais. Por conta disso, lastreado no 

entendimento do Tema 871/STJ e nos reiterados precedentes do TJMT, 

DETERMINO expeça-se Requisição de Pequeno Valor (RPV) em favor do 

perito para pagamento dos honorários, no prazo de até 02 (dois) meses, 

mediante depósito bancário na Conta Única do TJMT (art. 535, §3º, II do 

CPC), sob pena de bloqueio dos valores via BacenJud.

INTIME-se o Sr. Perito, bem como as partes e assistentes técnicos, para 

imediato início dos trabalhos periciais. O laudo pericial deverá ser entregue 

no prazo de 30 (trinta) dias.

Apresentado o laudo, INTIMEM-se as partes para manifestação, no prazo 

comum de 15 (quinze) dias, oportunidade para que seus assistentes 

técnicos apresentem pareceres (artigo 477, parágrafo 1º, do CPC).

Os honorários periciais serão pagos apenas ao final dos trabalhos 

periciais, depois de entregue o laudo e prestados todos os 

esclarecimentos necessários.

INTIMEM-se.

CUMPRA-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): João Thiago de França Guerra

 Cod. Proc.: 895569 Nr: 26784-20.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IREIDE DE OLIVEIRA SOUZA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO DE AZEVEDO ARAÚJO - 

OAB:13.179-B MT, FRANCISCA DESÁ - OAB:16.391

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADERZIO RAMIRES DE 

MESQUITA (PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:3.013/MT

 Vistos.

Na decisão anterior, este Juízo nomeou perito, formulou quesitos e arbitrou 

honorários periciais. Todavia, verifico que não houve, até a presente data, 

depósito do valor dos honorários periciais. Por conta disso, lastreado no 

entendimento do Tema 871/STJ e nos reiterados precedentes do TJMT, 

DETERMINO expeça-se Requisição de Pequeno Valor (RPV) em favor do 

perito para pagamento dos honorários, no prazo de até 02 (dois) meses, 

mediante depósito bancário na Conta Única do TJMT (art. 535, §3º, II do 

CPC), sob pena de bloqueio dos valores via BacenJud.

INTIME-se o Sr. Perito, bem como as partes e assistentes técnicos, para 

imediato início dos trabalhos periciais. O laudo pericial deverá ser entregue 

no prazo de 30 (trinta) dias.

Apresentado o laudo, INTIMEM-se as partes para manifestação, no prazo 

comum de 15 (quinze) dias, oportunidade para que seus assistentes 

técnicos apresentem pareceres (artigo 477, parágrafo 1º, do CPC).

Os honorários periciais serão pagos apenas ao final dos trabalhos 

periciais, depois de entregue o laudo e prestados todos os 

esclarecimentos necessários.

INTIMEM-se.

CUMPRA-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): João Thiago de França Guerra

 Cod. Proc.: 923683 Nr: 45642-02.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIA FERNANDES DE OLIVEIRA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCILENE CARNEIRO XAVIER - 

OAB:7956/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO - OAB:PROCURADOR EST

 Vistos.

Na decisão anterior, este Juízo nomeou perito, formulou quesitos e arbitrou 

honorários periciais. Todavia, verifico que não houve, até a presente data, 

depósito do valor dos honorários periciais. Por conta disso, lastreado no 

entendimento do Tema 871/STJ e nos reiterados precedentes do TJMT, 

DETERMINO expeça-se Requisição de Pequeno Valor (RPV) em favor do 

perito para pagamento dos honorários, no prazo de até 02 (dois) meses, 

mediante depósito bancário na Conta Única do TJMT (art. 535, §3º, II do 

CPC), sob pena de bloqueio dos valores via BacenJud.

INTIME-se o Sr. Perito, bem como as partes e assistentes técnicos, para 

imediato início dos trabalhos periciais. O laudo pericial deverá ser entregue 

no prazo de 30 (trinta) dias.

Apresentado o laudo, INTIMEM-se as partes para manifestação, no prazo 

comum de 15 (quinze) dias, oportunidade para que seus assistentes 

técnicos apresentem pareceres (artigo 477, parágrafo 1º, do CPC).

Os honorários periciais serão pagos apenas ao final dos trabalhos 

periciais, depois de entregue o laudo e prestados todos os 

esclarecimentos necessários.

INTIMEM-se.

CUMPRA-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): João Thiago de França Guerra

 Cod. Proc.: 950203 Nr: 60588-76.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELZANIRA GONÇALVES DE SOUZA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHRISTIANO CESAR DA SILVA - 

OAB:OAB/MT 14.688

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO (PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:PROC ESTADO

 Vistos.

Na decisão anterior, este Juízo nomeou perito, formulou quesitos e arbitrou 

honorários periciais. Todavia, verifico que não houve, até a presente data, 

depósito do valor dos honorários periciais. Por conta disso, lastreado no 

entendimento do Tema 871/STJ e nos reiterados precedentes do TJMT, 

DETERMINO expeça-se Requisição de Pequeno Valor (RPV) em favor do 

perito para pagamento dos honorários, no prazo de até 02 (dois) meses, 

mediante depósito bancário na Conta Única do TJMT (art. 535, §3º, II do 

CPC), sob pena de bloqueio dos valores via BacenJud.

INTIME-se o Sr. Perito, bem como as partes e assistentes técnicos, para 

imediato início dos trabalhos periciais. O laudo pericial deverá ser entregue 

no prazo de 30 (trinta) dias.

Apresentado o laudo, INTIMEM-se as partes para manifestação, no prazo 

comum de 15 (quinze) dias, oportunidade para que seus assistentes 

técnicos apresentem pareceres (artigo 477, parágrafo 1º, do CPC).

Os honorários periciais serão pagos apenas ao final dos trabalhos 

periciais, depois de entregue o laudo e prestados todos os 

esclarecimentos necessários.

INTIMEM-se.

CUMPRA-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): João Thiago de França Guerra

 Cod. Proc.: 844330 Nr: 48158-29.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DERCI FÁTIMA DE SOUZA BONASSI
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO DE AZEVEDO ARAUJO - 

OAB:OAB/MT 13.719-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA CRISTINA COSTA DE 

ALMEIDA B. TEIXEIRA - OAB:PROC. ESTADO

 Vistos.

Na decisão anterior, este Juízo nomeou perito, formulou quesitos e arbitrou 

honorários periciais. Todavia, verifico que não houve, até a presente data, 

depósito do valor dos honorários periciais. Por conta disso, lastreado no 

entendimento do Tema 871/STJ e nos reiterados precedentes do TJMT, 

DETERMINO expeça-se Requisição de Pequeno Valor (RPV) em favor do 

perito para pagamento dos honorários, no prazo de até 02 (dois) meses, 

mediante depósito bancário na Conta Única do TJMT (art. 535, §3º, II do 

CPC), sob pena de bloqueio dos valores via BacenJud.

INTIME-se o Sr. Perito, bem como as partes e assistentes técnicos, para 

imediato início dos trabalhos periciais. O laudo pericial deverá ser entregue 

no prazo de 30 (trinta) dias.

Apresentado o laudo, INTIMEM-se as partes para manifestação, no prazo 

comum de 15 (quinze) dias, oportunidade para que seus assistentes 

técnicos apresentem pareceres (artigo 477, parágrafo 1º, do CPC).

Os honorários periciais serão pagos apenas ao final dos trabalhos 

periciais, depois de entregue o laudo e prestados todos os 

esclarecimentos necessários.

INTIMEM-se.

CUMPRA-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): João Thiago de França Guerra

 Cod. Proc.: 926976 Nr: 47639-20.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CASSIANO CREMON

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 9.309

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO - OAB:PROCURADOR EST

 Vistos.

Na decisão anterior, este Juízo nomeou perito, formulou quesitos e arbitrou 

honorários periciais. Todavia, verifico que não houve, até a presente data, 

depósito do valor dos honorários periciais. Por conta disso, lastreado no 

entendimento do Tema 871/STJ e nos reiterados precedentes do TJMT, 

DETERMINO expeça-se Requisição de Pequeno Valor (RPV) em favor do 

perito para pagamento dos honorários, no prazo de até 02 (dois) meses, 

mediante depósito bancário na Conta Única do TJMT (art. 535, §3º, II do 

CPC), sob pena de bloqueio dos valores via BacenJud.

INTIME-se o Sr. Perito, bem como as partes e assistentes técnicos, para 

imediato início dos trabalhos periciais. O laudo pericial deverá ser entregue 

no prazo de 30 (trinta) dias.

Apresentado o laudo, INTIMEM-se as partes para manifestação, no prazo 

comum de 15 (quinze) dias, oportunidade para que seus assistentes 

técnicos apresentem pareceres (artigo 477, parágrafo 1º, do CPC).

Os honorários periciais serão pagos apenas ao final dos trabalhos 

periciais, depois de entregue o laudo e prestados todos os 

esclarecimentos necessários.

INTIMEM-se.

CUMPRA-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): João Thiago de França Guerra

 Cod. Proc.: 1051041 Nr: 46930-48.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASSIS GOMES BATISTA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAÚDIO CARDOSO FÉLIX - 

OAB:12.004/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARILCI MALHEIROS - OAB:

 Vistos.

Na decisão anterior, este Juízo nomeou perito, formulou quesitos e arbitrou 

honorários periciais. Todavia, verifico que não houve, até a presente data, 

depósito do valor dos honorários periciais. Por conta disso, lastreado no 

entendimento do Tema 871/STJ e nos reiterados precedentes do TJMT, 

DETERMINO expeça-se Requisição de Pequeno Valor (RPV) em favor do 

perito para pagamento dos honorários, no prazo de até 02 (dois) meses, 

mediante depósito bancário na Conta Única do TJMT (art. 535, §3º, II do 

CPC), sob pena de bloqueio dos valores via BacenJud.

INTIME-se o Sr. Perito, bem como as partes e assistentes técnicos, para 

imediato início dos trabalhos periciais. O laudo pericial deverá ser entregue 

no prazo de 30 (trinta) dias.

Apresentado o laudo, INTIMEM-se as partes para manifestação, no prazo 

comum de 15 (quinze) dias, oportunidade para que seus assistentes 

técnicos apresentem pareceres (artigo 477, parágrafo 1º, do CPC).

Os honorários periciais serão pagos apenas ao final dos trabalhos 

periciais, depois de entregue o laudo e prestados todos os 

esclarecimentos necessários.

INTIMEM-se.

CUMPRA-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 898566 Nr: 28764-02.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELESBÃO VITOR DA SILVA NETO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GOULTH VALENTE SOUZA DE 

FIGUEIREDO - OAB:7082

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO - OAB:PROCURADOR EST

 Certifico que decorreu o prazo para a parte requerida, sem manifestação. 

Impulsiono os autos com a finalidade de intimar o perito para se manifestar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): João Thiago de França Guerra

 Cod. Proc.: 902709 Nr: 31850-78.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURÍCIO CÉSAR MOREIRA DE MIRANDA, JOSUE 

ROCHA DA SILVA, LUIZ CARLOS DA LUZ SANTIAGO, TITO GREGÓRIO 

BOTELHO FILHO, EDMILSON OLIVEIRA SANTOS, ORACIL SEBASTIÃO DE 

CAMPOS, RICARDO MARQUES DA GUIA, BENEDITO VENANCIO NEVES, 

LAERCE LOPES HENRIQUES DE JESUS, JONAS BEZERRA FREIRE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO ALVES PINHO - 

OAB:12.709/MT, CLAUDIA SODRE DE MORAES - OAB:17.612, 

MARCELO MARTINS FERREIRA - OAB:187.842, MARIANNA DE 

MENDONÇA - OAB:8.006/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO - OAB:

 Vistos etc.

Trata-se de procedimento de liquidação de sentença por arbitramento.

O incidente processa-se regularmente, tendo sido oportunizado às partes 

a apresentação de documentos e/ou pareceres elucidativos.

Vieram-me os autos conclusos.

 O presente incidente tem por objeto a verificação da existência da 

defasagem salarial decorrente da implantação da URV, bem como a 

identificação de sua dimensão.

A vista da natureza eminentemente técnica da investigação, resta 

imprescindível a realização de perícia.

Para tanto, NOMEIO como perito judicial o contador GERSON FANAIA 

PEREIRA, com endereço profissional na Av. Brasília, 316, Apto 1502 - Ed 

América do Norte - Jardim das Américas, Cuiabá-MT, fone (65) 3023-7223, 

(65) 3023-5415, (65) 9981-0779 e (65) 2129-2135 e endereço eletrônico 

fanaiar@terra.com.br. O perito deverá desempenhar seu múnus nos 

termos dos artigos 466 e 473, parágrafo 3º do CPC, independentemente 

de compromisso.

Observados os parâmetros fixados na sentença e respeitadas as teses 

fixadas nos Temas 810/STF e 905/STJ, entendo suficiente para o 

esclarecimento da questão controvertida que o Senhor Perito, na forma do 

artigo 473 do CPC, responda aos seguintes QUESITOS:

 1. Qual o cargo ocupado pelo requerente? Indicar a carreira e referência.

2. Qual a data de ingresso do requerente no serviço público?

3. A Lei Federal n. 8880/94 foi adequadamente aplicada à carreira do 
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requerente?

4. A carreira do requerente foi reestruturada após a edição da Lei Federal 

n. 8880/94? Indicar a norma que implementou a reestruturação.

5. Por ocasião da reestruturação, houve reposição, total ou parcial, da 

defasagem apurada em razão da aplicação da Lei Federal n. 8880/94?

6. Há defasagem pendente de incorporação? Se sim, indicar o percentual?

7. Qual o valor correto dos vencimentos do requerente? Discriminar.

8. Nos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da ação, e observada a 

data de admissão do requerente no serviço público, existem valores 

pendentes de pagamento? Discriminar.

Desde logo ARBITRO honorários periciais no importe de R$ 300,00 

(trezentos reais), conforme parâmetro mínimo estabelecido na Resolução 

n. 232/2016 do CNJ.

INTIMEM-se as partes para os fins do artigo 465, parágrafos 1º e 3º, do 

CPC, sendo-lhes facultado, no prazo de 15 (quinze) dias, arguir o 

impedimento ou a suspeição do perito, indicar assistentes técnicos, 

apresentar quesitos complementares e manifestar-se sobre o valor dos 

honorários periciais. Anoto que as partes deverão justificar a pertinência e 

necessidade de seus quesitos, sob pena de indeferimento, na forma do 

artigo 470, inciso I, do CPC.

Considerando que “na fase autônoma de liquidação de sentença (por 

arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos 

honorários periciais” (STJ, Tema 871), INTIME-se a parte executada para 

depositar o valor dos honorários, no prazo de 15 (quinze) dias.

Caso qualquer das partes apresente questionamentos ou quesitos, 

VOLTEM-me conclusos.

Realizado o depósito dos honorários e não sendo formulados quesitos 

complementares pelas partes, INTIME-se o perito para apresentar o laudo 

em cartório, mediante fiel observância ao estabelecido no artigo 473 do 

CPC, no prazo de 30 (trinta) dias.

Apresentado o laudo, INTIMEM-se as partes para manifestação, no prazo 

comum de 15 (quinze) dias, oportunidade para que seus assistentes 

técnicos apresentem seus pareceres (artigo 477, parágrafo 1º, do CPC).

Os honorários periciais serão pagos apenas ao final dos trabalhos 

periciais, depois de entregue o laudo e prestados todos os 

esclarecimentos necessários.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): João Thiago de França Guerra

 Cod. Proc.: 904828 Nr: 33462-51.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALCIMARE BRANDÃO DE OLIVEIRA, CÉLIA ALVES DA 

SILVA, DEVAIR DE CAMPOS, DEVANICE ARRUDA GARISCH, ISABEL 

CANUTA DA SILVA COSTA, LUCINEIA ESPÍRITO SANTO DE PINHO 

DALTRO, NEUZA ALVES DE SOUZA, ZENAIDE DA SILVA LEITE, MARIA 

PAULA RIBEIRO, MARIA EUNICE SILVA BARROS, NADIR MARIA DA SILVA 

MORENO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA NIEDERLE - OAB: 

10.458/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDILSON ROSENDO DA SILVA 

- PROC DO MUNICIPIO - OAB:6944

 Vistos etc.

Trata-se de procedimento de liquidação de sentença por arbitramento.

O incidente processa-se regularmente, tendo sido oportunizado às partes 

a apresentação de documentos e/ou pareceres elucidativos.

Vieram-me os autos conclusos.

 O presente incidente tem por objeto a verificação da existência da 

defasagem salarial decorrente da implantação da URV, bem como a 

identificação de sua dimensão.

A vista da natureza eminentemente técnica da investigação, resta 

imprescindível a realização de perícia.

Para tanto, NOMEIO como perito judicial o contador GERSON FANAIA 

PEREIRA, com endereço profissional na Av. Brasília, 316, Apto 1502 - Ed 

América do Norte - Jardim das Américas, Cuiabá-MT, fone (65) 3023-7223, 

(65) 3023-5415, (65) 9981-0779 e (65) 2129-2135 e endereço eletrônico 

fanaiar@terra.com.br. O perito deverá desempenhar seu múnus nos 

termos dos artigos 466 e 473, parágrafo 3º do CPC, independentemente 

de compromisso.

Observados os parâmetros fixados na sentença e respeitadas as teses 

fixadas nos Temas 810/STF e 905/STJ, entendo suficiente para o 

esclarecimento da questão controvertida que o Senhor Perito, na forma do 

artigo 473 do CPC, responda aos seguintes QUESITOS:

 1. Qual o cargo ocupado pelo requerente? Indicar a carreira e referência.

2. Qual a data de ingresso do requerente no serviço público?

3. A Lei Federal n. 8880/94 foi adequadamente aplicada à carreira do 

requerente?

4. A carreira do requerente foi reestruturada após a edição da Lei Federal 

n. 8880/94? Indicar a norma que implementou a reestruturação.

5. Por ocasião da reestruturação, houve reposição, total ou parcial, da 

defasagem apurada em razão da aplicação da Lei Federal n. 8880/94?

6. Há defasagem pendente de incorporação? Se sim, indicar o percentual?

7. Qual o valor correto dos vencimentos do requerente? Discriminar.

8. Nos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da ação, e observada a 

data de admissão do requerente no serviço público, existem valores 

pendentes de pagamento? Discriminar.

Desde logo ARBITRO honorários periciais no importe de R$ 300,00 

(trezentos reais), conforme parâmetro mínimo estabelecido na Resolução 

n. 232/2016 do CNJ.

INTIMEM-se as partes para os fins do artigo 465, parágrafos 1º e 3º, do 

CPC, sendo-lhes facultado, no prazo de 15 (quinze) dias, arguir o 

impedimento ou a suspeição do perito, indicar assistentes técnicos, 

apresentar quesitos complementares e manifestar-se sobre o valor dos 

honorários periciais. Anoto que as partes deverão justificar a pertinência e 

necessidade de seus quesitos, sob pena de indeferimento, na forma do 

artigo 470, inciso I, do CPC.

Considerando que “na fase autônoma de liquidação de sentença (por 

arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos 

honorários periciais” (STJ, Tema 871), INTIME-se a parte executada para 

depositar o valor dos honorários, no prazo de 15 (quinze) dias.

Caso qualquer das partes apresente questionamentos ou quesitos, 

VOLTEM-me conclusos.

Realizado o depósito dos honorários e não sendo formulados quesitos 

complementares pelas partes, INTIME-se o perito para apresentar o laudo 

em cartório, mediante fiel observância ao estabelecido no artigo 473 do 

CPC, no prazo de 30 (trinta) dias.

Apresentado o laudo, INTIMEM-se as partes para manifestação, no prazo 

comum de 15 (quinze) dias, oportunidade para que seus assistentes 

técnicos apresentem seus pareceres (artigo 477, parágrafo 1º, do CPC).

Os honorários periciais serão pagos apenas ao final dos trabalhos 

periciais, depois de entregue o laudo e prestados todos os 

esclarecimentos necessários.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): João Thiago de França Guerra

 Cod. Proc.: 906684 Nr: 34696-68.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMELIA AUGUSTA STEFANINI BAUTISTA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELE IZAURA S. CAVALLARI 

REZENDE - OAB:6.057 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO - OAB:PROCURADOR EST

 Vistos.

Na decisão anterior, este Juízo nomeou perito, formulou quesitos e arbitrou 

honorários periciais. Todavia, verifico que não houve, até a presente data, 

depósito do valor dos honorários periciais. Por conta disso, lastreado no 

entendimento do Tema 871/STJ e nos reiterados precedentes do TJMT, 

DETERMINO expeça-se Requisição de Pequeno Valor (RPV) em favor do 

perito para pagamento dos honorários, no prazo de até 02 (dois) meses, 

mediante depósito bancário na Conta Única do TJMT (art. 535, §3º, II do 

CPC), sob pena de bloqueio dos valores via BacenJud.

INTIME-se o Sr. Perito, bem como as partes e assistentes técnicos, para 

imediato início dos trabalhos periciais. O laudo pericial deverá ser entregue 

no prazo de 30 (trinta) dias.

Apresentado o laudo, INTIMEM-se as partes para manifestação, no prazo 

comum de 15 (quinze) dias, oportunidade para que seus assistentes 

técnicos apresentem pareceres (artigo 477, parágrafo 1º, do CPC).
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Os honorários periciais serão pagos apenas ao final dos trabalhos 

periciais, depois de entregue o laudo e prestados todos os 

esclarecimentos necessários.

INTIMEM-se.

CUMPRA-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): João Thiago de França Guerra

 Cod. Proc.: 910634 Nr: 37284-48.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE VICENTE DE OLIVEIRA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO ANTONIO DE OLIVERA - 

OAB:OAB/MT 9225

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO (PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:PROC ESTADO

 Vistos.

Na decisão anterior, este Juízo nomeou perito, formulou quesitos e arbitrou 

honorários periciais. Todavia, verifico que não houve, até a presente data, 

depósito do valor dos honorários periciais. Por conta disso, lastreado no 

entendimento do Tema 871/STJ e nos reiterados precedentes do TJMT, 

DETERMINO expeça-se Requisição de Pequeno Valor (RPV) em favor do 

perito para pagamento dos honorários, no prazo de até 02 (dois) meses, 

mediante depósito bancário na Conta Única do TJMT (art. 535, §3º, II do 

CPC), sob pena de bloqueio dos valores via BacenJud.

INTIME-se o Sr. Perito, bem como as partes e assistentes técnicos, para 

imediato início dos trabalhos periciais. O laudo pericial deverá ser entregue 

no prazo de 30 (trinta) dias.

Apresentado o laudo, INTIMEM-se as partes para manifestação, no prazo 

comum de 15 (quinze) dias, oportunidade para que seus assistentes 

técnicos apresentem pareceres (artigo 477, parágrafo 1º, do CPC).

Os honorários periciais serão pagos apenas ao final dos trabalhos 

periciais, depois de entregue o laudo e prestados todos os 

esclarecimentos necessários.

INTIMEM-se.

CUMPRA-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): João Thiago de França Guerra

 Cod. Proc.: 910641 Nr: 37290-55.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO ROBERTO CORREIA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO ANTONIO DE OLIVERA - 

OAB:OAB/MT 9225

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO - OAB:PROCURADOR EST

 Vistos etc.

Trata-se de procedimento de liquidação de sentença por arbitramento.

O incidente processa-se regularmente, tendo sido oportunizado às partes 

a apresentação de documentos e/ou pareceres elucidativos.

Vieram-me os autos conclusos.

 O presente incidente tem por objeto a verificação da existência da 

defasagem salarial decorrente da implantação da URV, bem como a 

identificação de sua dimensão.

A vista da natureza eminentemente técnica da investigação, resta 

imprescindível a realização de perícia.

Para tanto, NOMEIO como perito judicial o contador GERSON FANAIA 

PEREIRA, com endereço profissional na Av. Brasília, 316, Apto 1502 - Ed 

América do Norte - Jardim das Américas, Cuiabá-MT, fone (65) 3023-7223, 

(65) 3023-5415, (65) 9981-0779 e (65) 2129-2135 e endereço eletrônico 

fanaiar@terra.com.br. O perito deverá desempenhar seu múnus nos 

termos dos artigos 466 e 473, parágrafo 3º do CPC, independentemente 

de compromisso.

Observados os parâmetros fixados na sentença e respeitadas as teses 

fixadas nos Temas 810/STF e 905/STJ, entendo suficiente para o 

esclarecimento da questão controvertida que o Senhor Perito, na forma do 

artigo 473 do CPC, responda aos seguintes QUESITOS:

 1. Qual o cargo ocupado pelo requerente? Indicar a carreira e referência.

2. Qual a data de ingresso do requerente no serviço público?

3. A Lei Federal n. 8880/94 foi adequadamente aplicada à carreira do 

requerente?

4. A carreira do requerente foi reestruturada após a edição da Lei Federal 

n. 8880/94? Indicar a norma que implementou a reestruturação.

5. Por ocasião da reestruturação, houve reposição, total ou parcial, da 

defasagem apurada em razão da aplicação da Lei Federal n. 8880/94?

6. Há defasagem pendente de incorporação? Se sim, indicar o percentual?

7. Qual o valor correto dos vencimentos do requerente? Discriminar.

8. Nos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da ação, e observada a 

data de admissão do requerente no serviço público, existem valores 

pendentes de pagamento? Discriminar.

Desde logo ARBITRO honorários periciais no importe de R$ 300,00 

(trezentos reais), conforme parâmetro mínimo estabelecido na Resolução 

n. 232/2016 do CNJ.

INTIMEM-se as partes para os fins do artigo 465, parágrafos 1º e 3º, do 

CPC, sendo-lhes facultado, no prazo de 15 (quinze) dias, arguir o 

impedimento ou a suspeição do perito, indicar assistentes técnicos, 

apresentar quesitos complementares e manifestar-se sobre o valor dos 

honorários periciais. Anoto que as partes deverão justificar a pertinência e 

necessidade de seus quesitos, sob pena de indeferimento, na forma do 

artigo 470, inciso I, do CPC.

Considerando que “na fase autônoma de liquidação de sentença (por 

arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos 

honorários periciais” (STJ, Tema 871), INTIME-se a parte executada para 

depositar o valor dos honorários, no prazo de 15 (quinze) dias.

Caso qualquer das partes apresente questionamentos ou quesitos, 

VOLTEM-me conclusos.

Realizado o depósito dos honorários e não sendo formulados quesitos 

complementares pelas partes, INTIME-se o perito para apresentar o laudo 

em cartório, mediante fiel observância ao estabelecido no artigo 473 do 

CPC, no prazo de 30 (trinta) dias.

Apresentado o laudo, INTIMEM-se as partes para manifestação, no prazo 

comum de 15 (quinze) dias, oportunidade para que seus assistentes 

técnicos apresentem seus pareceres (artigo 477, parágrafo 1º, do CPC).

Os honorários periciais serão pagos apenas ao final dos trabalhos 

periciais, depois de entregue o laudo e prestados todos os 

esclarecimentos necessários.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): João Thiago de França Guerra

 Cod. Proc.: 911764 Nr: 38010-22.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDALVA MARIA DIAS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ - 

OAB:16.377/MT, FABIANIE MARTINS MATTOS - OAB:8.920-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO (PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:PROC ESTADO

 Vistos.

Na decisão anterior, este Juízo nomeou perito, formulou quesitos e arbitrou 

honorários periciais. Os honorários foram arbitrados a partir da premissa 

da suficiência dos quesitos do Juízo para o esclarecimento dos pontos 

controvertidos.

Todavia, as partes apresentaram novos quesitos. Para que não haja 

alegação de cerceamento de defesa, este Juízo não irá indeferir os 

quesitos formulados pelas partes. Todavia, as novas indagações 

aumentaram a complexidade do trabalho pericial.

Razão disso, REVISO o valor dos honorários periciais para R$ 350,00 

(trezentos e cinquenta reais), a fim de adequá-lo à verdadeira extensão 

do trabalho a ser desenvolvido pelo perito.

De outro lado, não houve, até a presente data, depósito do valor dos 

honorários periciais. Por conta disso, lastreado no entendimento do Tema 

871/STJ e nos reiterados precedentes do TJMT, DETERMINO expeça-se 

Requisição de Pequeno Valor (RPV) em favor do perito para pagamento 

dos honorários, no prazo de até 02 (dois) meses, mediante depósito 

bancário na Conta Única do TJMT (art. 535, §3º, II do CPC), sob pena de 

bloqueio dos valores via BacenJud.

INTIME-se o Sr. Perito, bem como as partes e assistentes técnicos, para 

imediato início dos trabalhos periciais. O laudo pericial deverá ser entregue 
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no prazo de 30 (trinta) dias.

Apresentado o laudo, INTIMEM-se as partes para manifestação, no prazo 

comum de 15 (quinze) dias, oportunidade para que seus assistentes 

técnicos apresentem pareceres (artigo 477, parágrafo 1º, do CPC).

Os honorários periciais serão pagos apenas ao final dos trabalhos 

periciais, depois de entregue o laudo e prestados todos os 

esclarecimentos necessários.

INTIMEM-se.

CUMPRA-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): João Thiago de França Guerra

 Cod. Proc.: 997051 Nr: 22226-68.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIAO SOLANO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEOPOLDO DE MORAES 

GODINHO JUNIOR - OAB:13565/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA REGINA SOUZA 

RAMOS-PROCURADORA ESTADO - OAB:, MARILCI M F DE SOUZA 

COSTA E SILVA PROCURADORA DO ESTADO - OAB:4646

 Vistos.

Na decisão anterior, este Juízo nomeou perito, formulou quesitos e arbitrou 

honorários periciais. Todavia, verifico que não houve, até a presente data, 

depósito do valor dos honorários periciais. Por conta disso, lastreado no 

entendimento do Tema 871/STJ e nos reiterados precedentes do TJMT, 

DETERMINO expeça-se Requisição de Pequeno Valor (RPV) em favor do 

perito para pagamento dos honorários, no prazo de até 02 (dois) meses, 

mediante depósito bancário na Conta Única do TJMT (art. 535, §3º, II do 

CPC), sob pena de bloqueio dos valores via BacenJud.

INTIME-se o Sr. Perito, bem como as partes e assistentes técnicos, para 

imediato início dos trabalhos periciais. O laudo pericial deverá ser entregue 

no prazo de 30 (trinta) dias.

Apresentado o laudo, INTIMEM-se as partes para manifestação, no prazo 

comum de 15 (quinze) dias, oportunidade para que seus assistentes 

técnicos apresentem pareceres (artigo 477, parágrafo 1º, do CPC).

Os honorários periciais serão pagos apenas ao final dos trabalhos 

periciais, depois de entregue o laudo e prestados todos os 

esclarecimentos necessários.

INTIMEM-se.

CUMPRA-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): João Thiago de França Guerra

 Cod. Proc.: 998262 Nr: 22724-67.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASTOR HENRIQUE NIED

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMYR CESAR FRANCO - 

OAB:14.091, CLAUDIA REGINA SOUZA RAMOS-PROCURADORA 

ESTADO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA REGINA SOUZA 

RAMOS-PROCURADORA ESTADO - OAB:

 Vistos.

Na decisão anterior, este Juízo nomeou perito, formulou quesitos e arbitrou 

honorários periciais. Todavia, verifico que não houve, até a presente data, 

depósito do valor dos honorários periciais. Por conta disso, lastreado no 

entendimento do Tema 871/STJ e nos reiterados precedentes do TJMT, 

DETERMINO expeça-se Requisição de Pequeno Valor (RPV) em favor do 

perito para pagamento dos honorários, no prazo de até 02 (dois) meses, 

mediante depósito bancário na Conta Única do TJMT (art. 535, §3º, II do 

CPC), sob pena de bloqueio dos valores via BacenJud.

INTIME-se o Sr. Perito, bem como as partes e assistentes técnicos, para 

imediato início dos trabalhos periciais. O laudo pericial deverá ser entregue 

no prazo de 30 (trinta) dias.

Apresentado o laudo, INTIMEM-se as partes para manifestação, no prazo 

comum de 15 (quinze) dias, oportunidade para que seus assistentes 

técnicos apresentem pareceres (artigo 477, parágrafo 1º, do CPC).

Os honorários periciais serão pagos apenas ao final dos trabalhos 

periciais, depois de entregue o laudo e prestados todos os 

esclarecimentos necessários.

INTIMEM-se.

CUMPRA-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): João Thiago de França Guerra

 Cod. Proc.: 999861 Nr: 23397-60.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALINOR CAETANO DE OLIVEIRA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO DE AZEVEDO ARAUJO - 

OAB:OAB/MT 13.719-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARILCI M. F. DE SOUZA 

COSTA E SILVA - PROC. ESTAD - OAB:4646

 Vistos.

Na decisão anterior, este Juízo nomeou perito, formulou quesitos e arbitrou 

honorários periciais. Todavia, verifico que não houve, até a presente data, 

depósito do valor dos honorários periciais. Por conta disso, lastreado no 

entendimento do Tema 871/STJ e nos reiterados precedentes do TJMT, 

DETERMINO expeça-se Requisição de Pequeno Valor (RPV) em favor do 

perito para pagamento dos honorários, no prazo de até 02 (dois) meses, 

mediante depósito bancário na Conta Única do TJMT (art. 535, §3º, II do 

CPC), sob pena de bloqueio dos valores via BacenJud.

INTIME-se o Sr. Perito, bem como as partes e assistentes técnicos, para 

imediato início dos trabalhos periciais. O laudo pericial deverá ser entregue 

no prazo de 30 (trinta) dias.

Apresentado o laudo, INTIMEM-se as partes para manifestação, no prazo 

comum de 15 (quinze) dias, oportunidade para que seus assistentes 

técnicos apresentem pareceres (artigo 477, parágrafo 1º, do CPC).

Os honorários periciais serão pagos apenas ao final dos trabalhos 

periciais, depois de entregue o laudo e prestados todos os 

esclarecimentos necessários.

INTIMEM-se.

CUMPRA-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): João Thiago de França Guerra

 Cod. Proc.: 994450 Nr: 20779-45.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OLGA ELIANE PINTO DOS SANTOS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO BATISTA DA SILVA - 

OAB:5237

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marilci Malheiros - OAB:

 Vistos.

Na decisão anterior, este Juízo nomeou perito, formulou quesitos e arbitrou 

honorários periciais. Todavia, verifico que não houve, até a presente data, 

depósito do valor dos honorários periciais. Por conta disso, lastreado no 

entendimento do Tema 871/STJ e nos reiterados precedentes do TJMT, 

DETERMINO expeça-se Requisição de Pequeno Valor (RPV) em favor do 

perito para pagamento dos honorários, no prazo de até 02 (dois) meses, 

mediante depósito bancário na Conta Única do TJMT (art. 535, §3º, II do 

CPC), sob pena de bloqueio dos valores via BacenJud.

INTIME-se o Sr. Perito, bem como as partes e assistentes técnicos, para 

imediato início dos trabalhos periciais. O laudo pericial deverá ser entregue 

no prazo de 30 (trinta) dias.

Apresentado o laudo, INTIMEM-se as partes para manifestação, no prazo 

comum de 15 (quinze) dias, oportunidade para que seus assistentes 

técnicos apresentem pareceres (artigo 477, parágrafo 1º, do CPC).

Os honorários periciais serão pagos apenas ao final dos trabalhos 

periciais, depois de entregue o laudo e prestados todos os 

esclarecimentos necessários.

INTIMEM-se.

CUMPRA-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): João Thiago de França Guerra

 Cod. Proc.: 980623 Nr: 14371-38.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

 PARTE AUTORA: NORIVAL TIAGO CABRAL, REJANE FERREIRA 

TRINDADE, ROBERTO ARCANJO FERREIRA, ROBERTO TEIXEIRA 

DAMASCENA, SEILIA DE SOUZA SODRE

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO JOSÉ RICCI 

BOAVENTURA - OAB:9.271/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA REGINA SOUZA 

RAMOS - OAB:

 Vistos. Na decisão anterior, este Juízo nomeou perito, formulou quesitos e 

arbitrou honorários periciais. Os honorários foram arbitrados a partir da 

premissa da suficiência dos quesitos do Juízo para o esclarecimento dos 

pontos controvertidos.Todavia, este Juízo desconsiderou a existência de 

múltiplos autores, cuja situação particular há de ser individualizada pelo 

trabalho pericial, de modo a produzir um cálculo que revele o montante de 

eventual direito creditório de cada exequente.Não bastasse isso, as 

partes apresentaram novos quesitos. Para que não haja alegação de 

cerceamento de defesa, este Juízo não irá indeferir os quesitos 

formulados pelas partes. Essas constatações revelam o 

subdimensionamento da complexidade do trabalho pericial.Razão disso, 

REVISO o valor dos honorários periciais para R$ 350,00 (trezentos e 

cinquenta reais), devido pelo cálculo relativo à situação de cada um dos 

autores, a fim de adequá-lo à verdadeira extensão do trabalho a ser 

desenvolvido pelo perito, totalizando o montante de R$ 1.750,00 (mil 

setecentos e cinquenta reais).De outro lado, não houve, até a presente 

data, depósito do valor dos honorários periciais. Por conta disso, lastreado 

no entendimento do Tema 871/STJ e nos reiterados precedentes do TJMT, 

DETERMINO expeça-se Requisição de Pequeno Valor (RPV) em favor do 

perito para pagamento dos honorários, no prazo de até 02 (dois) meses, 

mediante depósito bancário na Conta Única do TJMT (art. 535, §3º, II do 

CPC), sob pena de bloqueio dos valores via BacenJud.INTIME-se o Sr. 

Perito, bem como as partes e assistentes técnicos, para imediato início dos 

trabalhos periciais. O laudo pericial deverá ser entregue no prazo de 30 

(trinta) dias.Apresentado o laudo, INTIMEM-se as partes para 

manifestação, no prazo comum de 15 (quinze) dias, oportunidade para 

que seus assistentes técnicos apresentem pareceres (artigo 477, 

parágrafo 1º, do CPC).Os honorários periciais serão pagos apenas ao 

final dos trabalhos periciais, depois de entregue o laudo e prestados todos 

os esclarecimentos necessários.INTIMEM-se.CUMPRA-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): João Thiago de França Guerra

 Cod. Proc.: 973920 Nr: 11187-74.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DA CONCEIÇÃO BARROS E SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: STELA MARA KOZOW 

ALBUQUERQUE - OAB:OAB/MT 10.626

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS OTÁVIO TROVO 

MARQUES DE SOUZA - OAB:5266-MT-PROC, STELA MARA KOZOW 

ALBUQUERQUE - OAB:

 Vistos etc.

Trata-se de procedimento de liquidação de sentença por arbitramento.

O incidente processa-se regularmente, tendo sido oportunizado às partes 

a apresentação de documentos e/ou pareceres elucidativos.

Vieram-me os autos conclusos.

 O presente incidente tem por objeto a verificação da existência da 

defasagem salarial decorrente da implantação da URV, bem como a 

identificação de sua dimensão.

A vista da natureza eminentemente técnica da investigação, resta 

imprescindível a realização de perícia.

Para tanto, NOMEIO como perito judicial o contador GERSON FANAIA 

PEREIRA, com endereço profissional na Av. Brasília, 316, Apto 1502 - Ed 

América do Norte - Jardim das Américas, Cuiabá-MT, fone (65) 3023-7223, 

(65) 3023-5415, (65) 9981-0779 e (65) 2129-2135 e endereço eletrônico 

fanaiar@terra.com.br. O perito deverá desempenhar seu múnus nos 

termos dos artigos 466 e 473, parágrafo 3º do CPC, independentemente 

de compromisso.

Observados os parâmetros fixados na sentença e respeitadas as teses 

fixadas nos Temas 810/STF e 905/STJ, entendo suficiente para o 

esclarecimento da questão controvertida que o Senhor Perito, na forma do 

artigo 473 do CPC, responda aos seguintes QUESITOS:

 1. Qual o cargo ocupado pelo requerente? Indicar a carreira e referência.

2. Qual a data de ingresso do requerente no serviço público?

3. A Lei Federal n. 8880/94 foi adequadamente aplicada à carreira do 

requerente?

4. A carreira do requerente foi reestruturada após a edição da Lei Federal 

n. 8880/94? Indicar a norma que implementou a reestruturação.

5. Por ocasião da reestruturação, houve reposição, total ou parcial, da 

defasagem apurada em razão da aplicação da Lei Federal n. 8880/94?

6. Há defasagem pendente de incorporação? Se sim, indicar o percentual?

7. Qual o valor correto dos vencimentos do requerente? Discriminar.

8. Nos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da ação, e observada a 

data de admissão do requerente no serviço público, existem valores 

pendentes de pagamento? Discriminar.

Desde logo ARBITRO honorários periciais no importe de R$ 300,00 

(trezentos reais), conforme parâmetro mínimo estabelecido na Resolução 

n. 232/2016 do CNJ.

INTIMEM-se as partes para os fins do artigo 465, parágrafos 1º e 3º, do 

CPC, sendo-lhes facultado, no prazo de 15 (quinze) dias, arguir o 

impedimento ou a suspeição do perito, indicar assistentes técnicos, 

apresentar quesitos complementares e manifestar-se sobre o valor dos 

honorários periciais. Anoto que as partes deverão justificar a pertinência e 

necessidade de seus quesitos, sob pena de indeferimento, na forma do 

artigo 470, inciso I, do CPC.

Considerando que “na fase autônoma de liquidação de sentença (por 

arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos 

honorários periciais” (STJ, Tema 871), INTIME-se a parte executada para 

depositar o valor dos honorários, no prazo de 15 (quinze) dias.

Caso qualquer das partes apresente questionamentos ou quesitos, 

VOLTEM-me conclusos.

Realizado o depósito dos honorários e não sendo formulados quesitos 

complementares pelas partes, INTIME-se o perito para apresentar o laudo 

em cartório, mediante fiel observância ao estabelecido no artigo 473 do 

CPC, no prazo de 30 (trinta) dias.

Apresentado o laudo, INTIMEM-se as partes para manifestação, no prazo 

comum de 15 (quinze) dias, oportunidade para que seus assistentes 

técnicos apresentem seus pareceres (artigo 477, parágrafo 1º, do CPC).

Os honorários periciais serão pagos apenas ao final dos trabalhos 

periciais, depois de entregue o laudo e prestados todos os 

esclarecimentos necessários.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): João Thiago de França Guerra

 Cod. Proc.: 972754 Nr: 10599-67.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAUBA REGINA GUIMARÃES ARAUJO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAUCO JOSE CARNEIRO 

FERREIRA - OAB:11246

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO - OAB:OAB/MT 3.234-B

 Vistos.

Na decisão anterior, este Juízo nomeou perito, formulou quesitos e arbitrou 

honorários periciais. Todavia, verifico que não houve, até a presente data, 

depósito do valor dos honorários periciais. Por conta disso, lastreado no 

entendimento do Tema 871/STJ e nos reiterados precedentes do TJMT, 

DETERMINO expeça-se Requisição de Pequeno Valor (RPV) em favor do 

perito para pagamento dos honorários, no prazo de até 02 (dois) meses, 

mediante depósito bancário na Conta Única do TJMT (art. 535, §3º, II do 

CPC), sob pena de bloqueio dos valores via BacenJud.

INTIME-se o Sr. Perito, bem como as partes e assistentes técnicos, para 

imediato início dos trabalhos periciais. O laudo pericial deverá ser entregue 

no prazo de 30 (trinta) dias.

Apresentado o laudo, INTIMEM-se as partes para manifestação, no prazo 

comum de 15 (quinze) dias, oportunidade para que seus assistentes 

técnicos apresentem pareceres (artigo 477, parágrafo 1º, do CPC).

Os honorários periciais serão pagos apenas ao final dos trabalhos 

periciais, depois de entregue o laudo e prestados todos os 

esclarecimentos necessários.
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INTIMEM-se.

CUMPRA-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): João Thiago de França Guerra

 Cod. Proc.: 952823 Nr: 1406-28.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADÃO FOGAÇA DA SILVA, MÁRCIO BATISTA, PAULA 

CORREA DA COSTA, ADIENES AUXILIADORA DA SILVA, ANA LUZIA 

RODRIGUES VIEIRA, SANDRO MARCOS BARROS, KARINA FRAGA DE 

SOUZA, CLEIA MARCIA TAVEIRA DE ANDRADE, TATHIANNE MARA 

VINHAL DE OLIVEIRA SILVA, NILCE MARIA DE SOUZA, BARBARA 

CRISTIANE DE ALMEIDA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVERTON BENEDITO DOS ANJOS 

- OAB:12.464-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO - OAB:OAB/MT 3.234-B

 Vistos. Na decisão anterior, este Juízo nomeou perito, formulou quesitos e 

arbitrou honorários periciais. Os honorários foram arbitrados a partir da 

premissa da suficiência dos quesitos do Juízo para o esclarecimento dos 

pontos controvertidos.Todavia, este Juízo desconsiderou a existência de 

múltiplos autores, cuja situação particular há de ser individualizada pelo 

trabalho pericial, de modo a produzir um cálculo que revele o montante de 

eventual direito creditório de cada exequente.Não bastasse isso, as 

partes apresentaram novos quesitos. Para que não haja alegação de 

cerceamento de defesa, este Juízo não irá indeferir os quesitos 

formulados pelas partes. Essas constatações revelam o 

subdimensionamento da complexidade do trabalho pericial.Razão disso, 

REVISO o valor dos honorários periciais para R$ 350,00 (trezentos e 

cinquenta reais), devido pelo cálculo relativo à situação de cada um dos 

autores, a fim de adequá-lo à verdadeira extensão do trabalho a ser 

desenvolvido pelo perito, totalizando o montante de R$ 3.850,00 (três mil, 

oitocentos e cinquenta reais).De outro lado, não houve, até a presente 

data, depósito do valor dos honorários periciais. Por conta disso, lastreado 

no entendimento do Tema 871/STJ e nos reiterados precedentes do TJMT, 

DETERMINO expeça-se Requisição de Pequeno Valor (RPV) em favor do 

perito para pagamento dos honorários, no prazo de até 02 (dois) meses, 

mediante depósito bancário na Conta Única do TJMT (art. 535, §3º, II do 

CPC), sob pena de bloqueio dos valores via BacenJud.INTIME-se o Sr. 

Perito, bem como as partes e assistentes técnicos, para imediato início dos 

trabalhos periciais. O laudo pericial deverá ser entregue no prazo de 30 

(trinta) dias.Apresentado o laudo, INTIMEM-se as partes para 

manifestação, no prazo comum de 15 (quinze) dias, oportunidade para 

que seus assistentes técnicos apresentem pareceres (artigo 477, 

parágrafo 1º, do CPC).Os honorários periciais serão pagos apenas ao 

final dos trabalhos periciais, depois de entregue o laudo e prestados todos 

os esclarecimentos necessários.INTIMEM-se.CUMPRA-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): João Thiago de França Guerra

 Cod. Proc.: 956422 Nr: 3287-40.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARMELITA ANGELA DE ALMEIDA SILVA, CATARINA 

MÁRCIA NADAF CANNO, FERNANDO PINHEIRO DA SILVA, EDVANIL 

FRANCISCA LEITE, ESCOLÁSTICA LOPES DA SILVA, FERNANDA PEREIRA 

SCHULTS, MARIA TEREZA FERNANDES, MARIA ZULEIDE DE ARRUDA, 

FLORIZIA DA SILVA, LAURINDA GONÇALVES DE SOUZA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDA BÁRBARA DE 

OLIVEIRA SODRÉ - OAB:13.333, CAROLINE MARIA CAMPOS MUZZI - 

OAB:OAB/MT 13.160, FAYROUZ ARFOX - OAB:13.033/MT, FAYROUZ 

MAHALA ARFOX - OAB:13033

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO - OAB:PROCURADOR EST

 Vistos etc.

Trata-se de procedimento de liquidação de sentença por arbitramento.

O incidente processa-se regularmente, tendo sido oportunizado às partes 

a apresentação de documentos e/ou pareceres elucidativos.

Vieram-me os autos conclusos.

 O presente incidente tem por objeto a verificação da existência da 

defasagem salarial decorrente da implantação da URV, bem como a 

identificação de sua dimensão.

A vista da natureza eminentemente técnica da investigação, resta 

imprescindível a realização de perícia.

Para tanto, NOMEIO como perito judicial o contador GERSON FANAIA 

PEREIRA, com endereço profissional na Av. Brasília, 316, Apto 1502 - Ed 

América do Norte - Jardim das Américas, Cuiabá-MT, fone (65) 3023-7223, 

(65) 3023-5415, (65) 9981-0779 e (65) 2129-2135 e endereço eletrônico 

fanaiar@terra.com.br. O perito deverá desempenhar seu múnus nos 

termos dos artigos 466 e 473, parágrafo 3º do CPC, independentemente 

de compromisso.

Observados os parâmetros fixados na sentença e respeitadas as teses 

fixadas nos Temas 810/STF e 905/STJ, entendo suficiente para o 

esclarecimento da questão controvertida que o Senhor Perito, na forma do 

artigo 473 do CPC, responda aos seguintes QUESITOS:

 1. Qual o cargo ocupado pelo requerente? Indicar a carreira e referência.

2. Qual a data de ingresso do requerente no serviço público?

3. A Lei Federal n. 8880/94 foi adequadamente aplicada à carreira do 

requerente?

4. A carreira do requerente foi reestruturada após a edição da Lei Federal 

n. 8880/94? Indicar a norma que implementou a reestruturação.

5. Por ocasião da reestruturação, houve reposição, total ou parcial, da 

defasagem apurada em razão da aplicação da Lei Federal n. 8880/94?

6. Há defasagem pendente de incorporação? Se sim, indicar o percentual?

7. Qual o valor correto dos vencimentos do requerente? Discriminar.

8. Nos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da ação, e observada a 

data de admissão do requerente no serviço público, existem valores 

pendentes de pagamento? Discriminar.

Desde logo ARBITRO honorários periciais no importe de R$ 300,00 

(trezentos reais), conforme parâmetro mínimo estabelecido na Resolução 

n. 232/2016 do CNJ.

INTIMEM-se as partes para os fins do artigo 465, parágrafos 1º e 3º, do 

CPC, sendo-lhes facultado, no prazo de 15 (quinze) dias, arguir o 

impedimento ou a suspeição do perito, indicar assistentes técnicos, 

apresentar quesitos complementares e manifestar-se sobre o valor dos 

honorários periciais. Anoto que as partes deverão justificar a pertinência e 

necessidade de seus quesitos, sob pena de indeferimento, na forma do 

artigo 470, inciso I, do CPC.

Considerando que “na fase autônoma de liquidação de sentença (por 

arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos 

honorários periciais” (STJ, Tema 871), INTIME-se a parte executada para 

depositar o valor dos honorários, no prazo de 15 (quinze) dias.

Caso qualquer das partes apresente questionamentos ou quesitos, 

VOLTEM-me conclusos.

Realizado o depósito dos honorários e não sendo formulados quesitos 

complementares pelas partes, INTIME-se o perito para apresentar o laudo 

em cartório, mediante fiel observância ao estabelecido no artigo 473 do 

CPC, no prazo de 30 (trinta) dias.

Apresentado o laudo, INTIMEM-se as partes para manifestação, no prazo 

comum de 15 (quinze) dias, oportunidade para que seus assistentes 

técnicos apresentem seus pareceres (artigo 477, parágrafo 1º, do CPC).

Os honorários periciais serão pagos apenas ao final dos trabalhos 

periciais, depois de entregue o laudo e prestados todos os 

esclarecimentos necessários.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 813120 Nr: 19603-02.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTENOR DIAS DE SOUZA FILHO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO JOSÉ RICCI 

BOAVENTURA - OAB:9.271/MT, TOMAS DE AQUINO SILVEIRA 

BOAVENTURA - OAB:3565-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON PEREIRA DOS 

SANTOS (PROCURADOR ESTAD.) - OAB:3591-B/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) TOMAS AQUINO 

SILVEIRA BOAVENTURA, para devolução dos autos nº 
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19603-02.2013.811.0041, Protocolo 813120, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): João Thiago de França Guerra

 Cod. Proc.: 887202 Nr: 21391-17.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ILIANE FABRINI RIBEIRO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO AZEVEDO ARAUJO - 

OAB:13179-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO - OAB:PROCURADOR EST

 Vistos.

Na decisão anterior, este Juízo nomeou perito, formulou quesitos e arbitrou 

honorários periciais. Todavia, verifico que não houve, até a presente data, 

depósito do valor dos honorários periciais. Por conta disso, lastreado no 

entendimento do Tema 871/STJ e nos reiterados precedentes do TJMT, 

DETERMINO expeça-se Requisição de Pequeno Valor (RPV) em favor do 

perito para pagamento dos honorários, no prazo de até 02 (dois) meses, 

mediante depósito bancário na Conta Única do TJMT (art. 535, §3º, II do 

CPC), sob pena de bloqueio dos valores via BacenJud.

INTIME-se o Sr. Perito, bem como as partes e assistentes técnicos, para 

imediato início dos trabalhos periciais. O laudo pericial deverá ser entregue 

no prazo de 30 (trinta) dias.

Apresentado o laudo, INTIMEM-se as partes para manifestação, no prazo 

comum de 15 (quinze) dias, oportunidade para que seus assistentes 

técnicos apresentem pareceres (artigo 477, parágrafo 1º, do CPC).

Os honorários periciais serão pagos apenas ao final dos trabalhos 

periciais, depois de entregue o laudo e prestados todos os 

esclarecimentos necessários.

INTIMEM-se.

CUMPRA-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): João Thiago de França Guerra

 Cod. Proc.: 891766 Nr: 24405-09.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITA ISBELA DAS GRAÇAS HERANE CORREA, 

CATARINA OURIVES NINCE, DILZA COELHO ANDRADE, CIRCE JOSÉ DOS 

SANTOS PRADO, CARMELITA NUNES DE AMORIM MENDES, DIUZA DO 

CARMO EREMITA, DEODATA BERTOGNA DEGENHARD, DIANARUZE 

MOTTA MENEZES E SILVA, EDWIGES DE LIMA PAES DE BARROS, ERENIR 

CAMPOS CONCEIÇÃO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO JOSÉ RICCI 

BOAVENTURA - OAB:9.271/MT

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

SANTOS - PROC. ESTADO - OAB:PROC. ESTADO, JENZ PROCHNOW 

JUNIOR (PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:5432/B, Marilci Malheiros 

Fernandes de Souza Costa e Silva - OAB:

 Vistos. Na decisão anterior, este Juízo nomeou perito, formulou quesitos e 

arbitrou honorários periciais. Os honorários foram arbitrados a partir da 

premissa da suficiência dos quesitos do Juízo para o esclarecimento dos 

pontos controvertidos.Todavia, este Juízo desconsiderou a existência de 

múltiplos autores, cuja situação particular há de ser individualizada pelo 

trabalho pericial, de modo a produzir um cálculo que revele o montante de 

eventual direito creditório de cada exequente.Não bastasse isso, as 

partes apresentaram novos quesitos. Para que não haja alegação de 

cerceamento de defesa, este Juízo não irá indeferir os quesitos 

formulados pelas partes. Essas constatações revelam o 

subdimensionamento da complexidade do trabalho pericial.Razão disso, 

REVISO o valor dos honorários periciais para R$ 350,00 (trezentos e 

cinquenta reais), devido pelo cálculo relativo à situação de cada um dos 

autores, a fim de adequá-lo à verdadeira extensão do trabalho a ser 

desenvolvido pelo perito, totalizando o montante de R$ 3.5000,00 (três mil 

e quinhentos reais).De outro lado, não houve, até a presente data, 

depósito do valor dos honorários periciais. Por conta disso, lastreado no 

entendimento do Tema 871/STJ e nos reiterados precedentes do TJMT, 

DETERMINO expeça-se Requisição de Pequeno Valor (RPV) em favor do 

perito para pagamento dos honorários, no prazo de até 02 (dois) meses, 

mediante depósito bancário na Conta Única do TJMT (art. 535, §3º, II do 

CPC), sob pena de bloqueio dos valores via BacenJud.INTIME-se o Sr. 

Perito, bem como as partes e assistentes técnicos, para imediato início dos 

trabalhos periciais. O laudo pericial deverá ser entregue no prazo de 30 

(trinta) dias.Apresentado o laudo, INTIMEM-se as partes para 

manifestação, no prazo comum de 15 (quinze) dias, oportunidade para 

que seus assistentes técnicos apresentem pareceres (artigo 477, 

parágrafo 1º, do CPC).Os honorários periciais serão pagos apenas ao 

final dos trabalhos periciais, depois de entregue o laudo e prestados todos 

os esclarecimentos necessários.INTIMEM-se.CUMPRA-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): João Thiago de França Guerra

 Cod. Proc.: 891773 Nr: 24410-31.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO CUSTÓDIO DA SILVA, JOSENIL AUXILIADORA 

MORAES CHAGAS, LÁZARA IZABEL DE SOUZA BONFIM, LINA PEREIRA 

DA SILVA, LENIRA CANAVARROS INFANTINO, LUCILA LUDGERIA DE 

SOUZA, ONOFRE GONÇALVES DO NASCIMENTO, NOELIR NINFA DE 

ARRUDA, NILZA AQUINA DE FRANÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO JOSÉ RICCI 

BOAVENTURA - OAB:9.271/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS OTÁVIO TROVO 

MARQUES DE SOUZA - OAB:5266-MT-PROC

 Vistos etc.

Trata-se de procedimento de liquidação de sentença por arbitramento.

O incidente processa-se regularmente, tendo sido oportunizado às partes 

a apresentação de documentos e/ou pareceres elucidativos.

Vieram-me os autos conclusos.

 O presente incidente tem por objeto a verificação da existência da 

defasagem salarial decorrente da implantação da URV, bem como a 

identificação de sua dimensão.

A vista da natureza eminentemente técnica da investigação, resta 

imprescindível a realização de perícia.

Para tanto, NOMEIO como perito judicial o contador GERSON FANAIA 

PEREIRA, com endereço profissional na Av. Brasília, 316, Apto 1502 - Ed 

América do Norte - Jardim das Américas, Cuiabá-MT, fone (65) 3023-7223, 

(65) 3023-5415, (65) 9981-0779 e (65) 2129-2135 e endereço eletrônico 

fanaiar@terra.com.br. O perito deverá desempenhar seu múnus nos 

termos dos artigos 466 e 473, parágrafo 3º do CPC, independentemente 

de compromisso.

Observados os parâmetros fixados na sentença e respeitadas as teses 

fixadas nos Temas 810/STF e 905/STJ, entendo suficiente para o 

esclarecimento da questão controvertida que o Senhor Perito, na forma do 

artigo 473 do CPC, responda aos seguintes QUESITOS:

 1. Qual o cargo ocupado pelo requerente? Indicar a carreira e referência.

2. Qual a data de ingresso do requerente no serviço público?

3. A Lei Federal n. 8880/94 foi adequadamente aplicada à carreira do 

requerente?

4. A carreira do requerente foi reestruturada após a edição da Lei Federal 

n. 8880/94? Indicar a norma que implementou a reestruturação.

5. Por ocasião da reestruturação, houve reposição, total ou parcial, da 

defasagem apurada em razão da aplicação da Lei Federal n. 8880/94?

6. Há defasagem pendente de incorporação? Se sim, indicar o percentual?

7. Qual o valor correto dos vencimentos do requerente? Discriminar.

8. Nos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da ação, e observada a 

data de admissão do requerente no serviço público, existem valores 

pendentes de pagamento? Discriminar.

Desde logo ARBITRO honorários periciais no importe de R$ 300,00 

(trezentos reais), conforme parâmetro mínimo estabelecido na Resolução 

n. 232/2016 do CNJ.

INTIMEM-se as partes para os fins do artigo 465, parágrafos 1º e 3º, do 

CPC, sendo-lhes facultado, no prazo de 15 (quinze) dias, arguir o 

impedimento ou a suspeição do perito, indicar assistentes técnicos, 

apresentar quesitos complementares e manifestar-se sobre o valor dos 

honorários periciais. Anoto que as partes deverão justificar a pertinência e 

necessidade de seus quesitos, sob pena de indeferimento, na forma do 

artigo 470, inciso I, do CPC.

Considerando que “na fase autônoma de liquidação de sentença (por 
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arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos 

honorários periciais” (STJ, Tema 871), INTIME-se a parte executada para 

depositar o valor dos honorários, no prazo de 15 (quinze) dias.

Caso qualquer das partes apresente questionamentos ou quesitos, 

VOLTEM-me conclusos.

Realizado o depósito dos honorários e não sendo formulados quesitos 

complementares pelas partes, INTIME-se o perito para apresentar o laudo 

em cartório, mediante fiel observância ao estabelecido no artigo 473 do 

CPC, no prazo de 30 (trinta) dias.

Apresentado o laudo, INTIMEM-se as partes para manifestação, no prazo 

comum de 15 (quinze) dias, oportunidade para que seus assistentes 

técnicos apresentem seus pareceres (artigo 477, parágrafo 1º, do CPC).

Os honorários periciais serão pagos apenas ao final dos trabalhos 

periciais, depois de entregue o laudo e prestados todos os 

esclarecimentos necessários.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): João Thiago de França Guerra

 Cod. Proc.: 893584 Nr: 25626-27.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA AMELIA RAMOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO DE AZEVEDO ARAUJO - 

OAB:OAB/MT 13.719-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - PROC. ESTADO - OAB:PROC. ESTADO

 Vistos etc.

Trata-se de procedimento de liquidação de sentença por arbitramento.

O incidente processa-se regularmente, tendo sido oportunizado às partes 

a apresentação de documentos e/ou pareceres elucidativos.

Vieram-me os autos conclusos.

 O presente incidente tem por objeto a verificação da existência da 

defasagem salarial decorrente da implantação da URV, bem como a 

identificação de sua dimensão.

A vista da natureza eminentemente técnica da investigação, resta 

imprescindível a realização de perícia.

Para tanto, NOMEIO como perito judicial o contador GERSON FANAIA 

PEREIRA, com endereço profissional na Av. Brasília, 316, Apto 1502 - Ed 

América do Norte - Jardim das Américas, Cuiabá-MT, fone (65) 3023-7223, 

(65) 3023-5415, (65) 9981-0779 e (65) 2129-2135 e endereço eletrônico 

fanaiar@terra.com.br. O perito deverá desempenhar seu múnus nos 

termos dos artigos 466 e 473, parágrafo 3º do CPC, independentemente 

de compromisso.

Observados os parâmetros fixados na sentença e respeitadas as teses 

fixadas nos Temas 810/STF e 905/STJ, entendo suficiente para o 

esclarecimento da questão controvertida que o Senhor Perito, na forma do 

artigo 473 do CPC, responda aos seguintes QUESITOS:

 1. Qual o cargo ocupado pelo requerente? Indicar a carreira e referência.

2. Qual a data de ingresso do requerente no serviço público?

3. A Lei Federal n. 8880/94 foi adequadamente aplicada à carreira do 

requerente?

4. A carreira do requerente foi reestruturada após a edição da Lei Federal 

n. 8880/94? Indicar a norma que implementou a reestruturação.

5. Por ocasião da reestruturação, houve reposição, total ou parcial, da 

defasagem apurada em razão da aplicação da Lei Federal n. 8880/94?

6. Há defasagem pendente de incorporação? Se sim, indicar o percentual?

7. Qual o valor correto dos vencimentos do requerente? Discriminar.

8. Nos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da ação, e observada a 

data de admissão do requerente no serviço público, existem valores 

pendentes de pagamento? Discriminar.

Desde logo ARBITRO honorários periciais no importe de R$ 300,00 

(trezentos reais), conforme parâmetro mínimo estabelecido na Resolução 

n. 232/2016 do CNJ.

INTIMEM-se as partes para os fins do artigo 465, parágrafos 1º e 3º, do 

CPC, sendo-lhes facultado, no prazo de 15 (quinze) dias, arguir o 

impedimento ou a suspeição do perito, indicar assistentes técnicos, 

apresentar quesitos complementares e manifestar-se sobre o valor dos 

honorários periciais. Anoto que as partes deverão justificar a pertinência e 

necessidade de seus quesitos, sob pena de indeferimento, na forma do 

artigo 470, inciso I, do CPC.

Considerando que “na fase autônoma de liquidação de sentença (por 

arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos 

honorários periciais” (STJ, Tema 871), INTIME-se a parte executada para 

depositar o valor dos honorários, no prazo de 15 (quinze) dias.

Caso qualquer das partes apresente questionamentos ou quesitos, 

VOLTEM-me conclusos.

Realizado o depósito dos honorários e não sendo formulados quesitos 

complementares pelas partes, INTIME-se o perito para apresentar o laudo 

em cartório, mediante fiel observância ao estabelecido no artigo 473 do 

CPC, no prazo de 30 (trinta) dias.

Apresentado o laudo, INTIMEM-se as partes para manifestação, no prazo 

comum de 15 (quinze) dias, oportunidade para que seus assistentes 

técnicos apresentem seus pareceres (artigo 477, parágrafo 1º, do CPC).

Os honorários periciais serão pagos apenas ao final dos trabalhos 

periciais, depois de entregue o laudo e prestados todos os 

esclarecimentos necessários.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): João Thiago de França Guerra

 Cod. Proc.: 893739 Nr: 25726-79.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MONICA REGINA DOS SANTOS, NAUTALINA SALES 

RODRIGUES, NELY PEREIRA DA SILVA CARNEIRO, NEIDE APARECIDA DE 

OLIVEIRA PODANOSQUI, NEIDE FRANCISCA DIAS, NILCE FERREIRA 

SOARES KMIECIK, NORMA JARDIM PRATES, NIVANIL BORGES DA SILVA, 

ORAIDE GOMES DA SILVA FÉLIX, ODIRNETE COSME DIAS MEDEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO JOSÉ RICCI 

BOAVENTURA - OAB:9.271/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALLISON AKERLEY DA SILVA 

- OAB:8930

 Vistos etc.

Trata-se de procedimento de liquidação de sentença por arbitramento.

O incidente processa-se regularmente, tendo sido oportunizado às partes 

a apresentação de documentos e/ou pareceres elucidativos.

Vieram-me os autos conclusos.

 O presente incidente tem por objeto a verificação da existência da 

defasagem salarial decorrente da implantação da URV, bem como a 

identificação de sua dimensão.

A vista da natureza eminentemente técnica da investigação, resta 

imprescindível a realização de perícia.

Para tanto, NOMEIO como perito judicial o contador GERSON FANAIA 

PEREIRA, com endereço profissional na Av. Brasília, 316, Apto 1502 - Ed 

América do Norte - Jardim das Américas, Cuiabá-MT, fone (65) 3023-7223, 

(65) 3023-5415, (65) 9981-0779 e (65) 2129-2135 e endereço eletrônico 

fanaiar@terra.com.br. O perito deverá desempenhar seu múnus nos 

termos dos artigos 466 e 473, parágrafo 3º do CPC, independentemente 

de compromisso.

Observados os parâmetros fixados na sentença e respeitadas as teses 

fixadas nos Temas 810/STF e 905/STJ, entendo suficiente para o 

esclarecimento da questão controvertida que o Senhor Perito, na forma do 

artigo 473 do CPC, responda aos seguintes QUESITOS:

 1. Qual o cargo ocupado pelo requerente? Indicar a carreira e referência.

2. Qual a data de ingresso do requerente no serviço público?

3. A Lei Federal n. 8880/94 foi adequadamente aplicada à carreira do 

requerente?

4. A carreira do requerente foi reestruturada após a edição da Lei Federal 

n. 8880/94? Indicar a norma que implementou a reestruturação.

5. Por ocasião da reestruturação, houve reposição, total ou parcial, da 

defasagem apurada em razão da aplicação da Lei Federal n. 8880/94?

6. Há defasagem pendente de incorporação? Se sim, indicar o percentual?

7. Qual o valor correto dos vencimentos do requerente? Discriminar.

8. Nos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da ação, e observada a 

data de admissão do requerente no serviço público, existem valores 

pendentes de pagamento? Discriminar.

Desde logo ARBITRO honorários periciais no importe de R$ 300,00 

(trezentos reais), conforme parâmetro mínimo estabelecido na Resolução 

n. 232/2016 do CNJ.
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INTIMEM-se as partes para os fins do artigo 465, parágrafos 1º e 3º, do 

CPC, sendo-lhes facultado, no prazo de 15 (quinze) dias, arguir o 

impedimento ou a suspeição do perito, indicar assistentes técnicos, 

apresentar quesitos complementares e manifestar-se sobre o valor dos 

honorários periciais. Anoto que as partes deverão justificar a pertinência e 

necessidade de seus quesitos, sob pena de indeferimento, na forma do 

artigo 470, inciso I, do CPC.

Considerando que “na fase autônoma de liquidação de sentença (por 

arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos 

honorários periciais” (STJ, Tema 871), INTIME-se a parte executada para 

depositar o valor dos honorários, no prazo de 15 (quinze) dias.

Caso qualquer das partes apresente questionamentos ou quesitos, 

VOLTEM-me conclusos.

Realizado o depósito dos honorários e não sendo formulados quesitos 

complementares pelas partes, INTIME-se o perito para apresentar o laudo 

em cartório, mediante fiel observância ao estabelecido no artigo 473 do 

CPC, no prazo de 30 (trinta) dias.

Apresentado o laudo, INTIMEM-se as partes para manifestação, no prazo 

comum de 15 (quinze) dias, oportunidade para que seus assistentes 

técnicos apresentem seus pareceres (artigo 477, parágrafo 1º, do CPC).

Os honorários periciais serão pagos apenas ao final dos trabalhos 

periciais, depois de entregue o laudo e prestados todos os 

esclarecimentos necessários.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): João Thiago de França Guerra

 Cod. Proc.: 895570 Nr: 26785-05.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVANDRA ARANTES MENDONÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO DE AZEVEDO ARAUJO - 

OAB:OAB/MT 13.719-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO - OAB:PROCURADOR EST

 Vistos.

Na decisão anterior, este Juízo nomeou perito, formulou quesitos e arbitrou 

honorários periciais. Todavia, verifico que não houve, até a presente data, 

depósito do valor dos honorários periciais. Por conta disso, lastreado no 

entendimento do Tema 871/STJ e nos reiterados precedentes do TJMT, 

DETERMINO expeça-se Requisição de Pequeno Valor (RPV) em favor do 

perito para pagamento dos honorários, no prazo de até 02 (dois) meses, 

mediante depósito bancário na Conta Única do TJMT (art. 535, §3º, II do 

CPC), sob pena de bloqueio dos valores via BacenJud.

INTIME-se o Sr. Perito, bem como as partes e assistentes técnicos, para 

imediato início dos trabalhos periciais. O laudo pericial deverá ser entregue 

no prazo de 30 (trinta) dias.

Apresentado o laudo, INTIMEM-se as partes para manifestação, no prazo 

comum de 15 (quinze) dias, oportunidade para que seus assistentes 

técnicos apresentem pareceres (artigo 477, parágrafo 1º, do CPC).

Os honorários periciais serão pagos apenas ao final dos trabalhos 

periciais, depois de entregue o laudo e prestados todos os 

esclarecimentos necessários.

INTIMEM-se.

CUMPRA-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): João Thiago de França Guerra

 Cod. Proc.: 866888 Nr: 7092-35.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMAURY DO CARMO CARVALHO E SILVA, ANA ROSA 

DA SILVA FARDIM, IONNE RIBEIRO ORTEGA COSTA, JOÃO ROBERTO 

ALVES FILHO, JOZEAN APARECIDO DA SILVA, EUNICE BISPO DE 

CAMARGO, ZOZIMA DIAS DOS SANTOS, SAMIL PIRES DE MIRANDA, 

ODALICE ALVES CAMPOS, SILVANIO DE ALMEIDA EGUES, TARCÍLIO 

DIAS FIGUEIREDO, KESLER JUSTINO CARNEIRO, LUCIA MONTEIRO DA 

SILVA MORAIS, ODILON APARECIDO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALTAIR BALIEIRO - 

OAB:13.946/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - OAB:PROC. DO ESTADO

 Vistos etc.

Trata-se de procedimento de liquidação de sentença por arbitramento.

O incidente processa-se regularmente, tendo sido oportunizado às partes 

a apresentação de documentos e/ou pareceres elucidativos.

Vieram-me os autos conclusos.

 O presente incidente tem por objeto a verificação da existência da 

defasagem salarial decorrente da implantação da URV, bem como a 

identificação de sua dimensão.

A vista da natureza eminentemente técnica da investigação, resta 

imprescindível a realização de perícia.

Para tanto, NOMEIO como perito judicial o contador GERSON FANAIA 

PEREIRA, com endereço profissional na Av. Brasília, 316, Apto 1502 - Ed 

América do Norte - Jardim das Américas, Cuiabá-MT, fone (65) 3023-7223, 

(65) 3023-5415, (65) 9981-0779 e (65) 2129-2135 e endereço eletrônico 

fanaiar@terra.com.br. O perito deverá desempenhar seu múnus nos 

termos dos artigos 466 e 473, parágrafo 3º do CPC, independentemente 

de compromisso.

Observados os parâmetros fixados na sentença e respeitadas as teses 

fixadas nos Temas 810/STF e 905/STJ, entendo suficiente para o 

esclarecimento da questão controvertida que o Senhor Perito, na forma do 

artigo 473 do CPC, responda aos seguintes QUESITOS:

 1. Qual o cargo ocupado pelo requerente? Indicar a carreira e referência.

2. Qual a data de ingresso do requerente no serviço público?

3. A Lei Federal n. 8880/94 foi adequadamente aplicada à carreira do 

requerente?

4. A carreira do requerente foi reestruturada após a edição da Lei Federal 

n. 8880/94? Indicar a norma que implementou a reestruturação.

5. Por ocasião da reestruturação, houve reposição, total ou parcial, da 

defasagem apurada em razão da aplicação da Lei Federal n. 8880/94?

6. Há defasagem pendente de incorporação? Se sim, indicar o percentual?

7. Qual o valor correto dos vencimentos do requerente? Discriminar.

8. Nos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da ação, e observada a 

data de admissão do requerente no serviço público, existem valores 

pendentes de pagamento? Discriminar.

Desde logo ARBITRO honorários periciais no importe de R$ 300,00 

(trezentos reais), conforme parâmetro mínimo estabelecido na Resolução 

n. 232/2016 do CNJ.

INTIMEM-se as partes para os fins do artigo 465, parágrafos 1º e 3º, do 

CPC, sendo-lhes facultado, no prazo de 15 (quinze) dias, arguir o 

impedimento ou a suspeição do perito, indicar assistentes técnicos, 

apresentar quesitos complementares e manifestar-se sobre o valor dos 

honorários periciais. Anoto que as partes deverão justificar a pertinência e 

necessidade de seus quesitos, sob pena de indeferimento, na forma do 

artigo 470, inciso I, do CPC.

Considerando que “na fase autônoma de liquidação de sentença (por 

arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos 

honorários periciais” (STJ, Tema 871), INTIME-se a parte executada para 

depositar o valor dos honorários, no prazo de 15 (quinze) dias.

Caso qualquer das partes apresente questionamentos ou quesitos, 

VOLTEM-me conclusos.

Realizado o depósito dos honorários e não sendo formulados quesitos 

complementares pelas partes, INTIME-se o perito para apresentar o laudo 

em cartório, mediante fiel observância ao estabelecido no artigo 473 do 

CPC, no prazo de 30 (trinta) dias.

Apresentado o laudo, INTIMEM-se as partes para manifestação, no prazo 

comum de 15 (quinze) dias, oportunidade para que seus assistentes 

técnicos apresentem seus pareceres (artigo 477, parágrafo 1º, do CPC).

Os honorários periciais serão pagos apenas ao final dos trabalhos 

periciais, depois de entregue o laudo e prestados todos os 

esclarecimentos necessários.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): João Thiago de França Guerra

 Cod. Proc.: 871513 Nr: 10687-42.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GENILDO CRUZ RAMIRO, APARECIDO MARTINS 
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DASILVA, ANTONIO FERRARI ROLIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LIVIA COMAR DA SILVA - 

OAB:7650, PEDRO OVELAR - OAB:6.270/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO (PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:PROC ESTADO

 Vistos. Na decisão anterior, este Juízo nomeou perito, formulou quesitos e 

arbitrou honorários periciais. Os honorários foram arbitrados a partir da 

premissa da suficiência dos quesitos do Juízo para o esclarecimento dos 

pontos controvertidos.Todavia, este Juízo desconsiderou a existência de 

múltiplos autores, cuja situação particular há de ser individualizada pelo 

trabalho pericial, de modo a produzir um cálculo que revele o montante de 

eventual direito creditório de cada exequente.Não bastasse isso, as 

partes apresentaram novos quesitos. Para que não haja alegação de 

cerceamento de defesa, este Juízo não irá indeferir os quesitos 

formulados pelas partes. Essas constatações revelam o 

subdimensionamento da complexidade do trabalho pericial.Razão disso, 

REVISO o valor dos honorários periciais para R$ 350,00 (trezentos e 

cinquenta reais), devido pelo cálculo relativo à situação de cada um dos 

autores, a fim de adequá-lo à verdadeira extensão do trabalho a ser 

desenvolvido pelo perito, totalizando o montante de R$ 1.050,00 (mil e 

cinquenta reais).De outro lado, não houve, até a presente data, depósito 

do valor dos honorários periciais. Por conta disso, lastreado no 

entendimento do Tema 871/STJ e nos reiterados precedentes do TJMT, 

DETERMINO expeça-se Requisição de Pequeno Valor (RPV) em favor do 

perito para pagamento dos honorários, no prazo de até 02 (dois) meses, 

mediante depósito bancário na Conta Única do TJMT (art. 535, §3º, II do 

CPC), sob pena de bloqueio dos valores via BacenJud.INTIME-se o Sr. 

Perito, bem como as partes e assistentes técnicos, para imediato início dos 

trabalhos periciais. O laudo pericial deverá ser entregue no prazo de 30 

(trinta) dias.Apresentado o laudo, INTIMEM-se as partes para 

manifestação, no prazo comum de 15 (quinze) dias, oportunidade para 

que seus assistentes técnicos apresentem pareceres (artigo 477, 

parágrafo 1º, do CPC).Os honorários periciais serão pagos apenas ao 

final dos trabalhos periciais, depois de entregue o laudo e prestados todos 

os esclarecimentos necessários.INTIMEM-se.CUMPRA-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): João Thiago de França Guerra

 Cod. Proc.: 874900 Nr: 13348-91.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZENAIDE RODRIGUES FRERES, ZENILDA PEREIRA DA 

SILVA SIQUEIRA, WEMERSON NEVES DE ALECRIM, FLORIZETH OLIVEIRA 

CAMPOS, FRANCILANE MARTINS DE SOUZA PEREIRA, IRENE LUCIA DOS 

SANTOS SOUSA, JACY GUIMARÃES OLIVEIRA SOUZA, JUCILENE 

ARAUJO MODESTO, MARIA DA CONSOLAÇÃO MACEDO, MARIA JOSE 

VAZ RODRIGUES, MAURA SILVA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVERTON BENEDITO DOS ANJOS 

- OAB:12.464-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO (PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:PROC ESTADO

 Vistos etc.

Trata-se de procedimento de liquidação de sentença por arbitramento.

O incidente processa-se regularmente, tendo sido oportunizado às partes 

a apresentação de documentos e/ou pareceres elucidativos.

Vieram-me os autos conclusos.

 O presente incidente tem por objeto a verificação da existência da 

defasagem salarial decorrente da implantação da URV, bem como a 

identificação de sua dimensão.

A vista da natureza eminentemente técnica da investigação, resta 

imprescindível a realização de perícia.

Para tanto, NOMEIO como perito judicial o contador GERSON FANAIA 

PEREIRA, com endereço profissional na Av. Brasília, 316, Apto 1502 - Ed 

América do Norte - Jardim das Américas, Cuiabá-MT, fone (65) 3023-7223, 

(65) 3023-5415, (65) 9981-0779 e (65) 2129-2135 e endereço eletrônico 

fanaiar@terra.com.br. O perito deverá desempenhar seu múnus nos 

termos dos artigos 466 e 473, parágrafo 3º do CPC, independentemente 

de compromisso.

Observados os parâmetros fixados na sentença e respeitadas as teses 

fixadas nos Temas 810/STF e 905/STJ, entendo suficiente para o 

esclarecimento da questão controvertida que o Senhor Perito, na forma do 

artigo 473 do CPC, responda aos seguintes QUESITOS:

 1. Qual o cargo ocupado pelo requerente? Indicar a carreira e referência.

2. Qual a data de ingresso do requerente no serviço público?

3. A Lei Federal n. 8880/94 foi adequadamente aplicada à carreira do 

requerente?

4. A carreira do requerente foi reestruturada após a edição da Lei Federal 

n. 8880/94? Indicar a norma que implementou a reestruturação.

5. Por ocasião da reestruturação, houve reposição, total ou parcial, da 

defasagem apurada em razão da aplicação da Lei Federal n. 8880/94?

6. Há defasagem pendente de incorporação? Se sim, indicar o percentual?

7. Qual o valor correto dos vencimentos do requerente? Discriminar.

8. Nos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da ação, e observada a 

data de admissão do requerente no serviço público, existem valores 

pendentes de pagamento? Discriminar.

Desde logo ARBITRO honorários periciais no importe de R$ 300,00 

(trezentos reais), conforme parâmetro mínimo estabelecido na Resolução 

n. 232/2016 do CNJ.

INTIMEM-se as partes para os fins do artigo 465, parágrafos 1º e 3º, do 

CPC, sendo-lhes facultado, no prazo de 15 (quinze) dias, arguir o 

impedimento ou a suspeição do perito, indicar assistentes técnicos, 

apresentar quesitos complementares e manifestar-se sobre o valor dos 

honorários periciais. Anoto que as partes deverão justificar a pertinência e 

necessidade de seus quesitos, sob pena de indeferimento, na forma do 

artigo 470, inciso I, do CPC.

Considerando que “na fase autônoma de liquidação de sentença (por 

arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos 

honorários periciais” (STJ, Tema 871), INTIME-se a parte executada para 

depositar o valor dos honorários, no prazo de 15 (quinze) dias.

Caso qualquer das partes apresente questionamentos ou quesitos, 

VOLTEM-me conclusos.

Realizado o depósito dos honorários e não sendo formulados quesitos 

complementares pelas partes, INTIME-se o perito para apresentar o laudo 

em cartório, mediante fiel observância ao estabelecido no artigo 473 do 

CPC, no prazo de 30 (trinta) dias.

Apresentado o laudo, INTIMEM-se as partes para manifestação, no prazo 

comum de 15 (quinze) dias, oportunidade para que seus assistentes 

técnicos apresentem seus pareceres (artigo 477, parágrafo 1º, do CPC).

Os honorários periciais serão pagos apenas ao final dos trabalhos 

periciais, depois de entregue o laudo e prestados todos os 

esclarecimentos necessários.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): João Thiago de França Guerra

 Cod. Proc.: 852851 Nr: 55626-44.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OLEGARIA GONÇALVES DE ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO DE AZEVEDO ARAUJO - 

OAB:OAB/MT 13.719-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - OAB:

 Vistos.

Na decisão anterior, este Juízo nomeou perito, formulou quesitos e arbitrou 

honorários periciais. Todavia, verifico que não houve, até a presente data, 

depósito do valor dos honorários periciais. Por conta disso, lastreado no 

entendimento do Tema 871/STJ e nos reiterados precedentes do TJMT, 

DETERMINO expeça-se Requisição de Pequeno Valor (RPV) em favor do 

perito para pagamento dos honorários, no prazo de até 02 (dois) meses, 

mediante depósito bancário na Conta Única do TJMT (art. 535, §3º, II do 

CPC), sob pena de bloqueio dos valores via BacenJud.

INTIME-se o Sr. Perito, bem como as partes e assistentes técnicos, para 

imediato início dos trabalhos periciais. O laudo pericial deverá ser entregue 

no prazo de 30 (trinta) dias.

Apresentado o laudo, INTIMEM-se as partes para manifestação, no prazo 

comum de 15 (quinze) dias, oportunidade para que seus assistentes 

técnicos apresentem pareceres (artigo 477, parágrafo 1º, do CPC).

Os honorários periciais serão pagos apenas ao final dos trabalhos 

periciais, depois de entregue o laudo e prestados todos os 
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esclarecimentos necessários.

INTIMEM-se.

CUMPRA-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): João Thiago de França Guerra

 Cod. Proc.: 853259 Nr: 55971-10.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALINA ISABEL GOMES, ANDERSON PEREIRA, CELSO 

CARLOS DA SILVA, ANTONIA REGINA DE ALMEIDA MIRANDA, ARACY 

ALVES DA SILVA, DIVINO CARLOS DIOLINDO ALMEIDA, JUCINEY SILVA, 

DORACY RODRIGUES FONTOURA, JUAREZ PEREIRA DOS SANTOS, 

KELEN TAQUES SIQUEIRA MATTA, JEOVAN AIRES DE CERQUEIRA, 

FRANCISLEY MARCELO BATISTA SIQUEIRA, HIROSHI WAKIYAMA, 

JESSES JAMES FIGUEIREDO, ODILZA BERNADETE DA SILVA, LIA 

VENTURA PINHO DE CAMPOS, LEVI PEREIRA DA SILVA, MARCELO 

AUGUSTO DA SILVA, MARIA INOCÊNCIA DE SOUZA, SEBASTIANA 

BENEDITA DA COSTA, SONIA MARIA DE FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO ALMIR MAZINI JUNIOR 

- OAB:21.870/O, CAMILA SIRTOL PARREIRA - OAB:22.957/O, MARCIA 

NIEDERLE - OAB: 10.458/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - PROC. ESTADO - OAB:PROC. ESTADO

 Vistos etc.

Trata-se de procedimento de liquidação de sentença por arbitramento.

O incidente processa-se regularmente, tendo sido oportunizado às partes 

a apresentação de documentos e/ou pareceres elucidativos.

Vieram-me os autos conclusos.

 O presente incidente tem por objeto a verificação da existência da 

defasagem salarial decorrente da implantação da URV, bem como a 

identificação de sua dimensão.

A vista da natureza eminentemente técnica da investigação, resta 

imprescindível a realização de perícia.

Para tanto, NOMEIO como perito judicial o contador GERSON FANAIA 

PEREIRA, com endereço profissional na Av. Brasília, 316, Apto 1502 - Ed 

América do Norte - Jardim das Américas, Cuiabá-MT, fone (65) 3023-7223, 

(65) 3023-5415, (65) 9981-0779 e (65) 2129-2135 e endereço eletrônico 

fanaiar@terra.com.br. O perito deverá desempenhar seu múnus nos 

termos dos artigos 466 e 473, parágrafo 3º do CPC, independentemente 

de compromisso.

Observados os parâmetros fixados na sentença e respeitadas as teses 

fixadas nos Temas 810/STF e 905/STJ, entendo suficiente para o 

esclarecimento da questão controvertida que o Senhor Perito, na forma do 

artigo 473 do CPC, responda aos seguintes QUESITOS:

 1. Qual o cargo ocupado pelo requerente? Indicar a carreira e referência.

2. Qual a data de ingresso do requerente no serviço público?

3. A Lei Federal n. 8880/94 foi adequadamente aplicada à carreira do 

requerente?

4. A carreira do requerente foi reestruturada após a edição da Lei Federal 

n. 8880/94? Indicar a norma que implementou a reestruturação.

5. Por ocasião da reestruturação, houve reposição, total ou parcial, da 

defasagem apurada em razão da aplicação da Lei Federal n. 8880/94?

6. Há defasagem pendente de incorporação? Se sim, indicar o percentual?

7. Qual o valor correto dos vencimentos do requerente? Discriminar.

8. Nos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da ação, e observada a 

data de admissão do requerente no serviço público, existem valores 

pendentes de pagamento? Discriminar.

Desde logo ARBITRO honorários periciais no importe de R$ 300,00 

(trezentos reais), conforme parâmetro mínimo estabelecido na Resolução 

n. 232/2016 do CNJ.

INTIMEM-se as partes para os fins do artigo 465, parágrafos 1º e 3º, do 

CPC, sendo-lhes facultado, no prazo de 15 (quinze) dias, arguir o 

impedimento ou a suspeição do perito, indicar assistentes técnicos, 

apresentar quesitos complementares e manifestar-se sobre o valor dos 

honorários periciais. Anoto que as partes deverão justificar a pertinência e 

necessidade de seus quesitos, sob pena de indeferimento, na forma do 

artigo 470, inciso I, do CPC.

Considerando que “na fase autônoma de liquidação de sentença (por 

arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos 

honorários periciais” (STJ, Tema 871), INTIME-se a parte executada para 

depositar o valor dos honorários, no prazo de 15 (quinze) dias.

Caso qualquer das partes apresente questionamentos ou quesitos, 

VOLTEM-me conclusos.

Realizado o depósito dos honorários e não sendo formulados quesitos 

complementares pelas partes, INTIME-se o perito para apresentar o laudo 

em cartório, mediante fiel observância ao estabelecido no artigo 473 do 

CPC, no prazo de 30 (trinta) dias.

Apresentado o laudo, INTIMEM-se as partes para manifestação, no prazo 

comum de 15 (quinze) dias, oportunidade para que seus assistentes 

técnicos apresentem seus pareceres (artigo 477, parágrafo 1º, do CPC).

Os honorários periciais serão pagos apenas ao final dos trabalhos 

periciais, depois de entregue o laudo e prestados todos os 

esclarecimentos necessários.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): João Thiago de França Guerra

 Cod. Proc.: 854765 Nr: 57286-73.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIA MARIA RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO DE AZEVEDO ARAUJO - 

OAB:OAB/MT 13.719-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - PROC. ESTADO - OAB:PROC. ESTADO

 Vistos.

Na decisão anterior, este Juízo nomeou perito, formulou quesitos e arbitrou 

honorários periciais. Todavia, verifico que não houve, até a presente data, 

depósito do valor dos honorários periciais. Por conta disso, lastreado no 

entendimento do Tema 871/STJ e nos reiterados precedentes do TJMT, 

DETERMINO expeça-se Requisição de Pequeno Valor (RPV) em favor do 

perito para pagamento dos honorários, no prazo de até 02 (dois) meses, 

mediante depósito bancário na Conta Única do TJMT (art. 535, §3º, II do 

CPC), sob pena de bloqueio dos valores via BacenJud.

INTIME-se o Sr. Perito, bem como as partes e assistentes técnicos, para 

imediato início dos trabalhos periciais. O laudo pericial deverá ser entregue 

no prazo de 30 (trinta) dias.

Apresentado o laudo, INTIMEM-se as partes para manifestação, no prazo 

comum de 15 (quinze) dias, oportunidade para que seus assistentes 

técnicos apresentem pareceres (artigo 477, parágrafo 1º, do CPC).

Os honorários periciais serão pagos apenas ao final dos trabalhos 

periciais, depois de entregue o laudo e prestados todos os 

esclarecimentos necessários.

INTIMEM-se.

CUMPRA-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): João Thiago de França Guerra

 Cod. Proc.: 883870 Nr: 19135-04.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO PEDRO BEZERRA DA CRUZ, LUZELIA 

ENEAS DE MOURA SENISE, SIMONE SUELY COIMBRA BONFIM, MARLUCIA 

BORBA FARIAS VIEIRA, BENITA MENDES DA SILVA, MARIA APARECIDA 

RUBIO, IRENICE MARIA DE MOURA MAIA, MARIA MAGANHA FRANCISCO, 

LANDRIA VIEIRA NEVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEJANGO RIBER OLIVEIRA 

CAMPOS - OAB:OAB/MT 8.874-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALDEMAR PINHEIRO DOS 

SANTOS- PROC. ESTADO - OAB:7718

 Vistos. Na decisão anterior, este Juízo nomeou perito, formulou quesitos e 

arbitrou honorários periciais. Os honorários foram arbitrados a partir da 

premissa da suficiência dos quesitos do Juízo para o esclarecimento dos 

pontos controvertidos.Todavia, este Juízo desconsiderou a existência de 

múltiplos autores, cuja situação particular há de ser individualizada pelo 

trabalho pericial, de modo a produzir um cálculo que revele o montante de 

eventual direito creditório de cada exequente.Não bastasse isso, as 

partes apresentaram novos quesitos. Para que não haja alegação de 

cerceamento de defesa, este Juízo não irá indeferir os quesitos 
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formulados pelas partes. Essas constatações revelam o 

subdimensionamento da complexidade do trabalho pericial.Razão disso, 

REVISO o valor dos honorários periciais para R$ 350,00 (trezentos e 

cinquenta reais), devido pelo cálculo relativo à situação de cada um dos 

autores, a fim de adequá-lo à verdadeira extensão do trabalho a ser 

desenvolvido pelo perito, totalizando o montante de R$ 3.150,00 (três mil, 

cento e cinquenta reais).De outro lado, não houve, até a presente data, 

depósito do valor dos honorários periciais. Por conta disso, lastreado no 

entendimento do Tema 871/STJ e nos reiterados precedentes do TJMT, 

DETERMINO expeça-se Requisição de Pequeno Valor (RPV) em favor do 

perito para pagamento dos honorários, no prazo de até 02 (dois) meses, 

mediante depósito bancário na Conta Única do TJMT (art. 535, §3º, II do 

CPC), sob pena de bloqueio dos valores via BacenJud.INTIME-se o Sr. 

Perito, bem como as partes e assistentes técnicos, para imediato início dos 

trabalhos periciais. O laudo pericial deverá ser entregue no prazo de 30 

(trinta) dias.Apresentado o laudo, INTIMEM-se as partes para 

manifestação, no prazo comum de 15 (quinze) dias, oportunidade para 

que seus assistentes técnicos apresentem pareceres (artigo 477, 

parágrafo 1º, do CPC).Os honorários periciais serão pagos apenas ao 

final dos trabalhos periciais, depois de entregue o laudo e prestados todos 

os esclarecimentos necessários.INTIMEM-se.CUMPRA-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): João Thiago de França Guerra

 Cod. Proc.: 844325 Nr: 48154-89.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ALBINA BOTELHO ACOSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO AZEVEDO ARAUJO - 

OAB:13179-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - PROC. ESTADO - OAB:PROC. ESTADO

 Vistos.

Na decisão anterior, este Juízo nomeou perito, formulou quesitos e arbitrou 

honorários periciais. Todavia, verifico que não houve, até a presente data, 

depósito do valor dos honorários periciais. Por conta disso, lastreado no 

entendimento do Tema 871/STJ e nos reiterados precedentes do TJMT, 

DETERMINO expeça-se Requisição de Pequeno Valor (RPV) em favor do 

perito para pagamento dos honorários, no prazo de até 02 (dois) meses, 

mediante depósito bancário na Conta Única do TJMT (art. 535, §3º, II do 

CPC), sob pena de bloqueio dos valores via BacenJud.

INTIME-se o Sr. Perito, bem como as partes e assistentes técnicos, para 

imediato início dos trabalhos periciais. O laudo pericial deverá ser entregue 

no prazo de 30 (trinta) dias.

Apresentado o laudo, INTIMEM-se as partes para manifestação, no prazo 

comum de 15 (quinze) dias, oportunidade para que seus assistentes 

técnicos apresentem pareceres (artigo 477, parágrafo 1º, do CPC).

Os honorários periciais serão pagos apenas ao final dos trabalhos 

periciais, depois de entregue o laudo e prestados todos os 

esclarecimentos necessários.

INTIMEM-se.

CUMPRA-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): João Thiago de França Guerra

 Cod. Proc.: 849331 Nr: 52555-34.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIA DA SILVA PINTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LÉO CATALÁ JORGE - 

OAB:17.525

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - PROC. ESTADO - OAB:PROC. ESTADO

 Vistos.

Na decisão anterior, este Juízo nomeou perito, formulou quesitos e arbitrou 

honorários periciais. Todavia, verifico que não houve, até a presente data, 

depósito do valor dos honorários periciais. Por conta disso, lastreado no 

entendimento do Tema 871/STJ e nos reiterados precedentes do TJMT, 

DETERMINO expeça-se Requisição de Pequeno Valor (RPV) em favor do 

perito para pagamento dos honorários, no prazo de até 02 (dois) meses, 

mediante depósito bancário na Conta Única do TJMT (art. 535, §3º, II do 

CPC), sob pena de bloqueio dos valores via BacenJud.

INTIME-se o Sr. Perito, bem como as partes e assistentes técnicos, para 

imediato início dos trabalhos periciais. O laudo pericial deverá ser entregue 

no prazo de 30 (trinta) dias.

Apresentado o laudo, INTIMEM-se as partes para manifestação, no prazo 

comum de 15 (quinze) dias, oportunidade para que seus assistentes 

técnicos apresentem pareceres (artigo 477, parágrafo 1º, do CPC).

Os honorários periciais serão pagos apenas ao final dos trabalhos 

periciais, depois de entregue o laudo e prestados todos os 

esclarecimentos necessários.

INTIMEM-se.

CUMPRA-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): João Thiago de França Guerra

 Cod. Proc.: 850542 Nr: 53571-23.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VERA MARGARETH FABRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO DE AZEVEDO ARAUJO - 

OAB:OAB/MT 13.719-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - OAB:PROC. DO ESTADO

 Vistos.

Na decisão anterior, este Juízo nomeou perito, formulou quesitos e arbitrou 

honorários periciais. Todavia, verifico que não houve, até a presente data, 

depósito do valor dos honorários periciais. Por conta disso, lastreado no 

entendimento do Tema 871/STJ e nos reiterados precedentes do TJMT, 

DETERMINO expeça-se Requisição de Pequeno Valor (RPV) em favor do 

perito para pagamento dos honorários, no prazo de até 02 (dois) meses, 

mediante depósito bancário na Conta Única do TJMT (art. 535, §3º, II do 

CPC), sob pena de bloqueio dos valores via BacenJud.

INTIME-se o Sr. Perito, bem como as partes e assistentes técnicos, para 

imediato início dos trabalhos periciais. O laudo pericial deverá ser entregue 

no prazo de 30 (trinta) dias.

Apresentado o laudo, INTIMEM-se as partes para manifestação, no prazo 

comum de 15 (quinze) dias, oportunidade para que seus assistentes 

técnicos apresentem pareceres (artigo 477, parágrafo 1º, do CPC).

Os honorários periciais serão pagos apenas ao final dos trabalhos 

periciais, depois de entregue o laudo e prestados todos os 

esclarecimentos necessários.

INTIMEM-se.

CUMPRA-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): João Thiago de França Guerra

 Cod. Proc.: 850551 Nr: 53579-97.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILVA DE SOUZA NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO DE AZEVEDO ARAUJO - 

OAB:OAB/MT 13.719-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - OAB:

 Vistos.

Na decisão anterior, este Juízo nomeou perito, formulou quesitos e arbitrou 

honorários periciais. Todavia, verifico que não houve, até a presente data, 

depósito do valor dos honorários periciais. Por conta disso, lastreado no 

entendimento do Tema 871/STJ e nos reiterados precedentes do TJMT, 

DETERMINO expeça-se Requisição de Pequeno Valor (RPV) em favor do 

perito para pagamento dos honorários, no prazo de até 02 (dois) meses, 

mediante depósito bancário na Conta Única do TJMT (art. 535, §3º, II do 

CPC), sob pena de bloqueio dos valores via BacenJud.

INTIME-se o Sr. Perito, bem como as partes e assistentes técnicos, para 

imediato início dos trabalhos periciais. O laudo pericial deverá ser entregue 

no prazo de 30 (trinta) dias.

Apresentado o laudo, INTIMEM-se as partes para manifestação, no prazo 

comum de 15 (quinze) dias, oportunidade para que seus assistentes 

técnicos apresentem pareceres (artigo 477, parágrafo 1º, do CPC).
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Os honorários periciais serão pagos apenas ao final dos trabalhos 

periciais, depois de entregue o laudo e prestados todos os 

esclarecimentos necessários.

INTIMEM-se.

CUMPRA-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): João Thiago de França Guerra

 Cod. Proc.: 856330 Nr: 58646-43.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAROLINE MEDEIROS DE SOUZA, ELIAS JERONIMO DA 

SILVA, JEAN SHEUBER OLIVEIRA, FERNANDO FRANCISCO TURBINO DOS 

SANTOS, FRANCISCO DA CONCEIÇÃO DE BARROS, HERICSON EDWARD 

PINHEIRO, RENAN CAVALCANTI, ALAIDE INÁCIO CAVALCANTI, 

WENDERSON WANDER DOS SANTOS, LAURO FRANCISCO DE MORAES, 

KLEBER DOS SANTOS ALMEIDA, VICENTE BUENO DE BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VILMA RIBEIRO DA SILVA 

AZEVEDO - OAB:7.013, Vilma Ribeiro Da Silva Azevedo - OAB:7013

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE APOLONIO 

CALLEJAS - PROC ESTADO - OAB:, JENZ PROCHNOW JUNIOR 

(PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:5432/B

 Vistos etc.

Trata-se de procedimento de liquidação de sentença por arbitramento.

O incidente processa-se regularmente, tendo sido oportunizado às partes 

a apresentação de documentos e/ou pareceres elucidativos.

Vieram-me os autos conclusos.

 O presente incidente tem por objeto a verificação da existência da 

defasagem salarial decorrente da implantação da URV, bem como a 

identificação de sua dimensão.

A vista da natureza eminentemente técnica da investigação, resta 

imprescindível a realização de perícia.

Para tanto, NOMEIO como perito judicial o contador GERSON FANAIA 

PEREIRA, com endereço profissional na Av. Brasília, 316, Apto 1502 - Ed 

América do Norte - Jardim das Américas, Cuiabá-MT, fone (65) 3023-7223, 

(65) 3023-5415, (65) 9981-0779 e (65) 2129-2135 e endereço eletrônico 

fanaiar@terra.com.br. O perito deverá desempenhar seu múnus nos 

termos dos artigos 466 e 473, parágrafo 3º do CPC, independentemente 

de compromisso.

Observados os parâmetros fixados na sentença e respeitadas as teses 

fixadas nos Temas 810/STF e 905/STJ, entendo suficiente para o 

esclarecimento da questão controvertida que o Senhor Perito, na forma do 

artigo 473 do CPC, responda aos seguintes QUESITOS:

 1. Qual o cargo ocupado pelo requerente? Indicar a carreira e referência.

2. Qual a data de ingresso do requerente no serviço público?

3. A Lei Federal n. 8880/94 foi adequadamente aplicada à carreira do 

requerente?

4. A carreira do requerente foi reestruturada após a edição da Lei Federal 

n. 8880/94? Indicar a norma que implementou a reestruturação.

5. Por ocasião da reestruturação, houve reposição, total ou parcial, da 

defasagem apurada em razão da aplicação da Lei Federal n. 8880/94?

6. Há defasagem pendente de incorporação? Se sim, indicar o percentual?

7. Qual o valor correto dos vencimentos do requerente? Discriminar.

8. Nos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da ação, e observada a 

data de admissão do requerente no serviço público, existem valores 

pendentes de pagamento? Discriminar.

Desde logo ARBITRO honorários periciais no importe de R$ 300,00 

(trezentos reais), conforme parâmetro mínimo estabelecido na Resolução 

n. 232/2016 do CNJ.

INTIMEM-se as partes para os fins do artigo 465, parágrafos 1º e 3º, do 

CPC, sendo-lhes facultado, no prazo de 15 (quinze) dias, arguir o 

impedimento ou a suspeição do perito, indicar assistentes técnicos, 

apresentar quesitos complementares e manifestar-se sobre o valor dos 

honorários periciais. Anoto que as partes deverão justificar a pertinência e 

necessidade de seus quesitos, sob pena de indeferimento, na forma do 

artigo 470, inciso I, do CPC.

Considerando que “na fase autônoma de liquidação de sentença (por 

arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos 

honorários periciais” (STJ, Tema 871), INTIME-se a parte executada para 

depositar o valor dos honorários, no prazo de 15 (quinze) dias.

Caso qualquer das partes apresente questionamentos ou quesitos, 

VOLTEM-me conclusos.

Realizado o depósito dos honorários e não sendo formulados quesitos 

complementares pelas partes, INTIME-se o perito para apresentar o laudo 

em cartório, mediante fiel observância ao estabelecido no artigo 473 do 

CPC, no prazo de 30 (trinta) dias.

Apresentado o laudo, INTIMEM-se as partes para manifestação, no prazo 

comum de 15 (quinze) dias, oportunidade para que seus assistentes 

técnicos apresentem seus pareceres (artigo 477, parágrafo 1º, do CPC).

Os honorários periciais serão pagos apenas ao final dos trabalhos 

periciais, depois de entregue o laudo e prestados todos os 

esclarecimentos necessários.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): João Thiago de França Guerra

 Cod. Proc.: 861510 Nr: 2911-88.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GIACOMO BIANCHIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LORENA DIAS GARGAGLIONE - 

OAB:14.629/MT, VINICIUS MIRANDA - OAB:16.708

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALDEMAR PINHEIRO DOS 

SANTOS- PROC ESTADO - OAB:7718-B

 Vistos etc.

Trata-se de procedimento de liquidação de sentença por arbitramento.

O incidente processa-se regularmente, tendo sido oportunizado às partes 

a apresentação de documentos e/ou pareceres elucidativos.

Vieram-me os autos conclusos.

 O presente incidente tem por objeto a verificação da existência da 

defasagem salarial decorrente da implantação da URV, bem como a 

identificação de sua dimensão.

A vista da natureza eminentemente técnica da investigação, resta 

imprescindível a realização de perícia.

Para tanto, NOMEIO como perito judicial o contador GERSON FANAIA 

PEREIRA, com endereço profissional na Av. Brasília, 316, Apto 1502 - Ed 

América do Norte - Jardim das Américas, Cuiabá-MT, fone (65) 3023-7223, 

(65) 3023-5415, (65) 9981-0779 e (65) 2129-2135 e endereço eletrônico 

fanaiar@terra.com.br. O perito deverá desempenhar seu múnus nos 

termos dos artigos 466 e 473, parágrafo 3º do CPC, independentemente 

de compromisso.

Observados os parâmetros fixados na sentença e respeitadas as teses 

fixadas nos Temas 810/STF e 905/STJ, entendo suficiente para o 

esclarecimento da questão controvertida que o Senhor Perito, na forma do 

artigo 473 do CPC, responda aos seguintes QUESITOS:

 1. Qual o cargo ocupado pelo requerente? Indicar a carreira e referência.

2. Qual a data de ingresso do requerente no serviço público?

3. A Lei Federal n. 8880/94 foi adequadamente aplicada à carreira do 

requerente?

4. A carreira do requerente foi reestruturada após a edição da Lei Federal 

n. 8880/94? Indicar a norma que implementou a reestruturação.

5. Por ocasião da reestruturação, houve reposição, total ou parcial, da 

defasagem apurada em razão da aplicação da Lei Federal n. 8880/94?

6. Há defasagem pendente de incorporação? Se sim, indicar o percentual?

7. Qual o valor correto dos vencimentos do requerente? Discriminar.

8. Nos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da ação, e observada a 

data de admissão do requerente no serviço público, existem valores 

pendentes de pagamento? Discriminar.

Desde logo ARBITRO honorários periciais no importe de R$ 300,00 

(trezentos reais), conforme parâmetro mínimo estabelecido na Resolução 

n. 232/2016 do CNJ.

INTIMEM-se as partes para os fins do artigo 465, parágrafos 1º e 3º, do 

CPC, sendo-lhes facultado, no prazo de 15 (quinze) dias, arguir o 

impedimento ou a suspeição do perito, indicar assistentes técnicos, 

apresentar quesitos complementares e manifestar-se sobre o valor dos 

honorários periciais. Anoto que as partes deverão justificar a pertinência e 

necessidade de seus quesitos, sob pena de indeferimento, na forma do 

artigo 470, inciso I, do CPC.

Considerando que “na fase autônoma de liquidação de sentença (por 

arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos 

honorários periciais” (STJ, Tema 871), INTIME-se a parte executada para 
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depositar o valor dos honorários, no prazo de 15 (quinze) dias.

Caso qualquer das partes apresente questionamentos ou quesitos, 

VOLTEM-me conclusos.

Realizado o depósito dos honorários e não sendo formulados quesitos 

complementares pelas partes, INTIME-se o perito para apresentar o laudo 

em cartório, mediante fiel observância ao estabelecido no artigo 473 do 

CPC, no prazo de 30 (trinta) dias.

Apresentado o laudo, INTIMEM-se as partes para manifestação, no prazo 

comum de 15 (quinze) dias, oportunidade para que seus assistentes 

técnicos apresentem seus pareceres (artigo 477, parágrafo 1º, do CPC).

Os honorários periciais serão pagos apenas ao final dos trabalhos 

periciais, depois de entregue o laudo e prestados todos os 

esclarecimentos necessários.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): João Thiago de França Guerra

 Cod. Proc.: 861511 Nr: 2912-73.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEUZA RODRIGUES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA 

ESTADUAL DE SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LORENA DIAS GARGAGLIONE - 

OAB:14.629/MT, VINICIUS MIRANDA - OAB:16.708

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - OAB:PROC. DO ESTADO, PROCURADOR GERAL DO ESTADO 

DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos.

Na decisão anterior, este Juízo nomeou perito, formulou quesitos e arbitrou 

honorários periciais. Os honorários foram arbitrados a partir da premissa 

da suficiência dos quesitos do Juízo para o esclarecimento dos pontos 

controvertidos.

Todavia, as partes apresentaram novos quesitos. Para que não haja 

alegação de cerceamento de defesa, este Juízo não irá indeferir os 

quesitos formulados pelas partes. Todavia, as novas indagações 

aumentaram a complexidade do trabalho pericial.

Razão disso, REVISO o valor dos honorários periciais para R$ 350,00 

(trezentos e cinquenta reais), a fim de adequá-lo à verdadeira extensão 

do trabalho a ser desenvolvido pelo perito.

De outro lado, não houve, até a presente data, depósito do valor dos 

honorários periciais. Por conta disso, lastreado no entendimento do Tema 

871/STJ e nos reiterados precedentes do TJMT, DETERMINO expeça-se 

Requisição de Pequeno Valor (RPV) em favor do perito para pagamento 

dos honorários, no prazo de até 02 (dois) meses, mediante depósito 

bancário na Conta Única do TJMT (art. 535, §3º, II do CPC), sob pena de 

bloqueio dos valores via BacenJud.

INTIME-se o Sr. Perito, bem como as partes e assistentes técnicos, para 

imediato início dos trabalhos periciais. O laudo pericial deverá ser entregue 

no prazo de 30 (trinta) dias.

Apresentado o laudo, INTIMEM-se as partes para manifestação, no prazo 

comum de 15 (quinze) dias, oportunidade para que seus assistentes 

técnicos apresentem pareceres (artigo 477, parágrafo 1º, do CPC).

Os honorários periciais serão pagos apenas ao final dos trabalhos 

periciais, depois de entregue o laudo e prestados todos os 

esclarecimentos necessários.

INTIMEM-se.

CUMPRA-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): João Thiago de França Guerra

 Cod. Proc.: 864011 Nr: 4829-30.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDEMIR JOSE BERNARDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO DE AZEVEDO ARAÚJO - 

OAB:13.179-B MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - OAB:

 Vistos.

Na decisão anterior, este Juízo nomeou perito, formulou quesitos e arbitrou 

honorários periciais. Todavia, verifico que não houve, até a presente data, 

depósito do valor dos honorários periciais. Por conta disso, lastreado no 

entendimento do Tema 871/STJ e nos reiterados precedentes do TJMT, 

DETERMINO expeça-se Requisição de Pequeno Valor (RPV) em favor do 

perito para pagamento dos honorários, no prazo de até 02 (dois) meses, 

mediante depósito bancário na Conta Única do TJMT (art. 535, §3º, II do 

CPC), sob pena de bloqueio dos valores via BacenJud.

INTIME-se o Sr. Perito, bem como as partes e assistentes técnicos, para 

imediato início dos trabalhos periciais. O laudo pericial deverá ser entregue 

no prazo de 30 (trinta) dias.

Apresentado o laudo, INTIMEM-se as partes para manifestação, no prazo 

comum de 15 (quinze) dias, oportunidade para que seus assistentes 

técnicos apresentem pareceres (artigo 477, parágrafo 1º, do CPC).

Os honorários periciais serão pagos apenas ao final dos trabalhos 

periciais, depois de entregue o laudo e prestados todos os 

esclarecimentos necessários.

INTIMEM-se.

CUMPRA-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): João Thiago de França Guerra

 Cod. Proc.: 864017 Nr: 4835-37.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ LUIZ CHIMATTI PESENTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO DE AZEVEDO ARAUJO - 

OAB:OAB/MT 13.719-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - PROC. ESTADO - OAB:PROC. ESTADO

 Vistos.

Na decisão anterior, este Juízo nomeou perito, formulou quesitos e arbitrou 

honorários periciais. Todavia, verifico que não houve, até a presente data, 

depósito do valor dos honorários periciais. Por conta disso, lastreado no 

entendimento do Tema 871/STJ e nos reiterados precedentes do TJMT, 

DETERMINO expeça-se Requisição de Pequeno Valor (RPV) em favor do 

perito para pagamento dos honorários, no prazo de até 02 (dois) meses, 

mediante depósito bancário na Conta Única do TJMT (art. 535, §3º, II do 

CPC), sob pena de bloqueio dos valores via BacenJud.

INTIME-se o Sr. Perito, bem como as partes e assistentes técnicos, para 

imediato início dos trabalhos periciais. O laudo pericial deverá ser entregue 

no prazo de 30 (trinta) dias.

Apresentado o laudo, INTIMEM-se as partes para manifestação, no prazo 

comum de 15 (quinze) dias, oportunidade para que seus assistentes 

técnicos apresentem pareceres (artigo 477, parágrafo 1º, do CPC).

Os honorários periciais serão pagos apenas ao final dos trabalhos 

periciais, depois de entregue o laudo e prestados todos os 

esclarecimentos necessários.

INTIMEM-se.

CUMPRA-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): João Thiago de França Guerra

 Cod. Proc.: 864026 Nr: 4844-96.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO AFONSO MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO DE AZEVEDO ARAÚJO - 

OAB:13.179-B MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - PROC. ESTADO - OAB:PROC. ESTADO

 Vistos.

Na decisão anterior, este Juízo nomeou perito, formulou quesitos e arbitrou 

honorários periciais. Todavia, verifico que não houve, até a presente data, 

depósito do valor dos honorários periciais. Por conta disso, lastreado no 

entendimento do Tema 871/STJ e nos reiterados precedentes do TJMT, 

DETERMINO expeça-se Requisição de Pequeno Valor (RPV) em favor do 

perito para pagamento dos honorários, no prazo de até 02 (dois) meses, 

mediante depósito bancário na Conta Única do TJMT (art. 535, §3º, II do 

CPC), sob pena de bloqueio dos valores via BacenJud.
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INTIME-se o Sr. Perito, bem como as partes e assistentes técnicos, para 

imediato início dos trabalhos periciais. O laudo pericial deverá ser entregue 

no prazo de 30 (trinta) dias.

Apresentado o laudo, INTIMEM-se as partes para manifestação, no prazo 

comum de 15 (quinze) dias, oportunidade para que seus assistentes 

técnicos apresentem pareceres (artigo 477, parágrafo 1º, do CPC).

Os honorários periciais serão pagos apenas ao final dos trabalhos 

periciais, depois de entregue o laudo e prestados todos os 

esclarecimentos necessários.

INTIMEM-se.

CUMPRA-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): João Thiago de França Guerra

 Cod. Proc.: 839047 Nr: 43579-38.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEMAR ALVES DE OLIVEIRA, ALEX GOMES 

BARBOSA, ALTAIR BALIEIRO, CLEMILSON MORENO DO NASCIMENTO, 

CLEINEDI PEREIRA DA SILVA, EMERSON SOUSA DOS SANTOS, JOÃO 

ABADIO DE OLIVEIRA, GILDO DOS SANTOS TELES, OSVALDO GOMES 

DE CARVALHO, LUIZ BENEDITO DA SILVA, LEANDRO JOSÉ DOS 

SANTOS, FABIO LIMA CORREIA, JUNIOR PEREIRA DOS SANTOS, PAULO 

JOSE DA SILVA, UMBERTO FERREIRA DOS SANTOS, STÊNIO HENRIQUE 

SOUSA GUIMARÃES, RAIMUNDO NONATO MEDRADO, ROBSON BORGES 

PIMENTEL, SIDCLEY FERREIRA DA SILVA, WALDESON JERONIMO DE 

SOUZA, WANIA RIBEIRO DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALTAIR BALIEIRO - 

OAB:13.946/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de procedimento de liquidação de sentença por arbitramento.

O incidente processa-se regularmente, tendo sido oportunizado às partes 

a apresentação de documentos e/ou pareceres elucidativos.

Vieram-me os autos conclusos.

 O presente incidente tem por objeto a verificação da existência da 

defasagem salarial decorrente da implantação da URV, bem como a 

identificação de sua dimensão.

A vista da natureza eminentemente técnica da investigação, resta 

imprescindível a realização de perícia.

Para tanto, NOMEIO como perito judicial o contador GERSON FANAIA 

PEREIRA, com endereço profissional na Av. Brasília, 316, Apto 1502 - Ed 

América do Norte - Jardim das Américas, Cuiabá-MT, fone (65) 3023-7223, 

(65) 3023-5415, (65) 9981-0779 e (65) 2129-2135 e endereço eletrônico 

fanaiar@terra.com.br. O perito deverá desempenhar seu múnus nos 

termos dos artigos 466 e 473, parágrafo 3º do CPC, independentemente 

de compromisso.

Observados os parâmetros fixados na sentença e respeitadas as teses 

fixadas nos Temas 810/STF e 905/STJ, entendo suficiente para o 

esclarecimento da questão controvertida que o Senhor Perito, na forma do 

artigo 473 do CPC, responda aos seguintes QUESITOS:

 1. Qual o cargo ocupado pelo requerente? Indicar a carreira e referência.

2. Qual a data de ingresso do requerente no serviço público?

3. A Lei Federal n. 8880/94 foi adequadamente aplicada à carreira do 

requerente?

4. A carreira do requerente foi reestruturada após a edição da Lei Federal 

n. 8880/94? Indicar a norma que implementou a reestruturação.

5. Por ocasião da reestruturação, houve reposição, total ou parcial, da 

defasagem apurada em razão da aplicação da Lei Federal n. 8880/94?

6. Há defasagem pendente de incorporação? Se sim, indicar o percentual?

7. Qual o valor correto dos vencimentos do requerente? Discriminar.

8. Nos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da ação, e observada a 

data de admissão do requerente no serviço público, existem valores 

pendentes de pagamento? Discriminar.

Desde logo ARBITRO honorários periciais no importe de R$ 300,00 

(trezentos reais), conforme parâmetro mínimo estabelecido na Resolução 

n. 232/2016 do CNJ.

INTIMEM-se as partes para os fins do artigo 465, parágrafos 1º e 3º, do 

CPC, sendo-lhes facultado, no prazo de 15 (quinze) dias, arguir o 

impedimento ou a suspeição do perito, indicar assistentes técnicos, 

apresentar quesitos complementares e manifestar-se sobre o valor dos 

honorários periciais. Anoto que as partes deverão justificar a pertinência e 

necessidade de seus quesitos, sob pena de indeferimento, na forma do 

artigo 470, inciso I, do CPC.

Considerando que “na fase autônoma de liquidação de sentença (por 

arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos 

honorários periciais” (STJ, Tema 871), INTIME-se a parte executada para 

depositar o valor dos honorários, no prazo de 15 (quinze) dias.

Caso qualquer das partes apresente questionamentos ou quesitos, 

VOLTEM-me conclusos.

Realizado o depósito dos honorários e não sendo formulados quesitos 

complementares pelas partes, INTIME-se o perito para apresentar o laudo 

em cartório, mediante fiel observância ao estabelecido no artigo 473 do 

CPC, no prazo de 30 (trinta) dias.

Apresentado o laudo, INTIMEM-se as partes para manifestação, no prazo 

comum de 15 (quinze) dias, oportunidade para que seus assistentes 

técnicos apresentem seus pareceres (artigo 477, parágrafo 1º, do CPC).

Os honorários periciais serão pagos apenas ao final dos trabalhos 

periciais, depois de entregue o laudo e prestados todos os 

esclarecimentos necessários.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): João Thiago de França Guerra

 Cod. Proc.: 839387 Nr: 43917-12.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALCY ANGELO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO DE AZEVEDO ARAUJO - 

OAB:OAB/MT 13.719-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - OAB:PROC. DO ESTADO

 Vistos.

Na decisão anterior, este Juízo nomeou perito, formulou quesitos e arbitrou 

honorários periciais. Todavia, verifico que não houve, até a presente data, 

depósito do valor dos honorários periciais. Por conta disso, lastreado no 

entendimento do Tema 871/STJ e nos reiterados precedentes do TJMT, 

DETERMINO expeça-se Requisição de Pequeno Valor (RPV) em favor do 

perito para pagamento dos honorários, no prazo de até 02 (dois) meses, 

mediante depósito bancário na Conta Única do TJMT (art. 535, §3º, II do 

CPC), sob pena de bloqueio dos valores via BacenJud.

INTIME-se o Sr. Perito, bem como as partes e assistentes técnicos, para 

imediato início dos trabalhos periciais. O laudo pericial deverá ser entregue 

no prazo de 30 (trinta) dias.

Apresentado o laudo, INTIMEM-se as partes para manifestação, no prazo 

comum de 15 (quinze) dias, oportunidade para que seus assistentes 

técnicos apresentem pareceres (artigo 477, parágrafo 1º, do CPC).

Os honorários periciais serão pagos apenas ao final dos trabalhos 

periciais, depois de entregue o laudo e prestados todos os 

esclarecimentos necessários.

INTIMEM-se.

CUMPRA-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): João Thiago de França Guerra

 Cod. Proc.: 839970 Nr: 44418-63.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMÉLIA LUCIA MACIEL RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO DE AZEVEDO ARAUJO - 

OAB:OAB/MT 13.719-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DA 

SILVA LOPES (PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:3.675/MT

 Vistos.

Na decisão anterior, este Juízo nomeou perito, formulou quesitos e arbitrou 

honorários periciais. Todavia, verifico que não houve, até a presente data, 

depósito do valor dos honorários periciais. Por conta disso, lastreado no 

entendimento do Tema 871/STJ e nos reiterados precedentes do TJMT, 

DETERMINO expeça-se Requisição de Pequeno Valor (RPV) em favor do 

perito para pagamento dos honorários, no prazo de até 02 (dois) meses, 
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mediante depósito bancário na Conta Única do TJMT (art. 535, §3º, II do 

CPC), sob pena de bloqueio dos valores via BacenJud.

INTIME-se o Sr. Perito, bem como as partes e assistentes técnicos, para 

imediato início dos trabalhos periciais. O laudo pericial deverá ser entregue 

no prazo de 30 (trinta) dias.

Apresentado o laudo, INTIMEM-se as partes para manifestação, no prazo 

comum de 15 (quinze) dias, oportunidade para que seus assistentes 

técnicos apresentem pareceres (artigo 477, parágrafo 1º, do CPC).

Os honorários periciais serão pagos apenas ao final dos trabalhos 

periciais, depois de entregue o laudo e prestados todos os 

esclarecimentos necessários.

INTIMEM-se.

CUMPRA-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): João Thiago de França Guerra

 Cod. Proc.: 840364 Nr: 44766-81.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCELLO DENNIS THOMMEN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO DE AZEVEDO ARAUJO - 

OAB:OAB/MT 13.719-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICIPIO - OAB:

 Vistos etc.

Trata-se de procedimento de liquidação de sentença por arbitramento.

O incidente processa-se regularmente, tendo sido oportunizado às partes 

a apresentação de documentos e/ou pareceres elucidativos.

Vieram-me os autos conclusos.

 O presente incidente tem por objeto a verificação da existência da 

defasagem salarial decorrente da implantação da URV, bem como a 

identificação de sua dimensão.

A vista da natureza eminentemente técnica da investigação, resta 

imprescindível a realização de perícia.

Para tanto, NOMEIO como perito judicial o contador GERSON FANAIA 

PEREIRA, com endereço profissional na Av. Brasília, 316, Apto 1502 - Ed 

América do Norte - Jardim das Américas, Cuiabá-MT, fone (65) 3023-7223, 

(65) 3023-5415, (65) 9981-0779 e (65) 2129-2135 e endereço eletrônico 

fanaiar@terra.com.br. O perito deverá desempenhar seu múnus nos 

termos dos artigos 466 e 473, parágrafo 3º do CPC, independentemente 

de compromisso.

Observados os parâmetros fixados na sentença e respeitadas as teses 

fixadas nos Temas 810/STF e 905/STJ, entendo suficiente para o 

esclarecimento da questão controvertida que o Senhor Perito, na forma do 

artigo 473 do CPC, responda aos seguintes QUESITOS:

 1. Qual o cargo ocupado pelo requerente? Indicar a carreira e referência.

2. Qual a data de ingresso do requerente no serviço público?

3. A Lei Federal n. 8880/94 foi adequadamente aplicada à carreira do 

requerente?

4. A carreira do requerente foi reestruturada após a edição da Lei Federal 

n. 8880/94? Indicar a norma que implementou a reestruturação.

5. Por ocasião da reestruturação, houve reposição, total ou parcial, da 

defasagem apurada em razão da aplicação da Lei Federal n. 8880/94?

6. Há defasagem pendente de incorporação? Se sim, indicar o percentual?

7. Qual o valor correto dos vencimentos do requerente? Discriminar.

8. Nos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da ação, e observada a 

data de admissão do requerente no serviço público, existem valores 

pendentes de pagamento? Discriminar.

Desde logo ARBITRO honorários periciais no importe de R$ 300,00 

(trezentos reais), conforme parâmetro mínimo estabelecido na Resolução 

n. 232/2016 do CNJ.

INTIMEM-se as partes para os fins do artigo 465, parágrafos 1º e 3º, do 

CPC, sendo-lhes facultado, no prazo de 15 (quinze) dias, arguir o 

impedimento ou a suspeição do perito, indicar assistentes técnicos, 

apresentar quesitos complementares e manifestar-se sobre o valor dos 

honorários periciais. Anoto que as partes deverão justificar a pertinência e 

necessidade de seus quesitos, sob pena de indeferimento, na forma do 

artigo 470, inciso I, do CPC.

Considerando que “na fase autônoma de liquidação de sentença (por 

arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos 

honorários periciais” (STJ, Tema 871), INTIME-se a parte executada para 

depositar o valor dos honorários, no prazo de 15 (quinze) dias.

Caso qualquer das partes apresente questionamentos ou quesitos, 

VOLTEM-me conclusos.

Realizado o depósito dos honorários e não sendo formulados quesitos 

complementares pelas partes, INTIME-se o perito para apresentar o laudo 

em cartório, mediante fiel observância ao estabelecido no artigo 473 do 

CPC, no prazo de 30 (trinta) dias.

Apresentado o laudo, INTIMEM-se as partes para manifestação, no prazo 

comum de 15 (quinze) dias, oportunidade para que seus assistentes 

técnicos apresentem seus pareceres (artigo 477, parágrafo 1º, do CPC).

Os honorários periciais serão pagos apenas ao final dos trabalhos 

periciais, depois de entregue o laudo e prestados todos os 

esclarecimentos necessários.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): João Thiago de França Guerra

 Cod. Proc.: 841050 Nr: 45366-05.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA JOSÉ DIAS PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO DE AZEVEDO ARAUJO - 

OAB:OAB/MT 13.719-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Na decisão anterior, este Juízo nomeou perito, formulou quesitos e arbitrou 

honorários periciais. Todavia, verifico que não houve, até a presente data, 

depósito do valor dos honorários periciais. Por conta disso, lastreado no 

entendimento do Tema 871/STJ e nos reiterados precedentes do TJMT, 

DETERMINO expeça-se Requisição de Pequeno Valor (RPV) em favor do 

perito para pagamento dos honorários, no prazo de até 02 (dois) meses, 

mediante depósito bancário na Conta Única do TJMT (art. 535, §3º, II do 

CPC), sob pena de bloqueio dos valores via BacenJud.

INTIME-se o Sr. Perito, bem como as partes e assistentes técnicos, para 

imediato início dos trabalhos periciais. O laudo pericial deverá ser entregue 

no prazo de 30 (trinta) dias.

Apresentado o laudo, INTIMEM-se as partes para manifestação, no prazo 

comum de 15 (quinze) dias, oportunidade para que seus assistentes 

técnicos apresentem pareceres (artigo 477, parágrafo 1º, do CPC).

Os honorários periciais serão pagos apenas ao final dos trabalhos 

periciais, depois de entregue o laudo e prestados todos os 

esclarecimentos necessários.

INTIMEM-se.

CUMPRA-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): João Thiago de França Guerra

 Cod. Proc.: 841413 Nr: 45672-71.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAFAEL EDUARDO TAPANACHE, FRANCISCO ELIAZAR 

CÂNDIDO, ROBERVAL ALVES DE SOUSA, ASDRUBAL SÁVIO DA COSTA 

E SILVA, CLETO UREBÊ, NAILDO GUEDES LIMA, JULIO CESAR VERA, 

CARMINHA GERTRUDES DA SILVA, AELSON FELIX DE MIRANDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NATANAZIA ALVES ALENCAR - 

OAB:9026/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - OAB:

 Vistos etc.

Trata-se de procedimento de liquidação de sentença por arbitramento.

O incidente processa-se regularmente, tendo sido oportunizado às partes 

a apresentação de documentos e/ou pareceres elucidativos.

Vieram-me os autos conclusos.

 O presente incidente tem por objeto a verificação da existência da 

defasagem salarial decorrente da implantação da URV, bem como a 

identificação de sua dimensão.

A vista da natureza eminentemente técnica da investigação, resta 

imprescindível a realização de perícia.

Para tanto, NOMEIO como perito judicial o contador GERSON FANAIA 
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PEREIRA, com endereço profissional na Av. Brasília, 316, Apto 1502 - Ed 

América do Norte - Jardim das Américas, Cuiabá-MT, fone (65) 3023-7223, 

(65) 3023-5415, (65) 9981-0779 e (65) 2129-2135 e endereço eletrônico 

fanaiar@terra.com.br. O perito deverá desempenhar seu múnus nos 

termos dos artigos 466 e 473, parágrafo 3º do CPC, independentemente 

de compromisso.

Observados os parâmetros fixados na sentença e respeitadas as teses 

fixadas nos Temas 810/STF e 905/STJ, entendo suficiente para o 

esclarecimento da questão controvertida que o Senhor Perito, na forma do 

artigo 473 do CPC, responda aos seguintes QUESITOS:

 1. Qual o cargo ocupado pelo requerente? Indicar a carreira e referência.

2. Qual a data de ingresso do requerente no serviço público?

3. A Lei Federal n. 8880/94 foi adequadamente aplicada à carreira do 

requerente?

4. A carreira do requerente foi reestruturada após a edição da Lei Federal 

n. 8880/94? Indicar a norma que implementou a reestruturação.

5. Por ocasião da reestruturação, houve reposição, total ou parcial, da 

defasagem apurada em razão da aplicação da Lei Federal n. 8880/94?

6. Há defasagem pendente de incorporação? Se sim, indicar o percentual?

7. Qual o valor correto dos vencimentos do requerente? Discriminar.

8. Nos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da ação, e observada a 

data de admissão do requerente no serviço público, existem valores 

pendentes de pagamento? Discriminar.

Desde logo ARBITRO honorários periciais no importe de R$ 300,00 

(trezentos reais), conforme parâmetro mínimo estabelecido na Resolução 

n. 232/2016 do CNJ.

INTIMEM-se as partes para os fins do artigo 465, parágrafos 1º e 3º, do 

CPC, sendo-lhes facultado, no prazo de 15 (quinze) dias, arguir o 

impedimento ou a suspeição do perito, indicar assistentes técnicos, 

apresentar quesitos complementares e manifestar-se sobre o valor dos 

honorários periciais. Anoto que as partes deverão justificar a pertinência e 

necessidade de seus quesitos, sob pena de indeferimento, na forma do 

artigo 470, inciso I, do CPC.

Considerando que “na fase autônoma de liquidação de sentença (por 

arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos 

honorários periciais” (STJ, Tema 871), INTIME-se a parte executada para 

depositar o valor dos honorários, no prazo de 15 (quinze) dias.

Caso qualquer das partes apresente questionamentos ou quesitos, 

VOLTEM-me conclusos.

Realizado o depósito dos honorários e não sendo formulados quesitos 

complementares pelas partes, INTIME-se o perito para apresentar o laudo 

em cartório, mediante fiel observância ao estabelecido no artigo 473 do 

CPC, no prazo de 30 (trinta) dias.

Apresentado o laudo, INTIMEM-se as partes para manifestação, no prazo 

comum de 15 (quinze) dias, oportunidade para que seus assistentes 

técnicos apresentem seus pareceres (artigo 477, parágrafo 1º, do CPC).

Os honorários periciais serão pagos apenas ao final dos trabalhos 

periciais, depois de entregue o laudo e prestados todos os 

esclarecimentos necessários.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): João Thiago de França Guerra

 Cod. Proc.: 841735 Nr: 45937-73.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LARIZA PRADO BARBOSA, LEUNICENI DE MORAES 

COELHO, LUCELIA BERALDO RODRIGUES, LUCELIA PROENÇA 

CAPPELLARO, LUCIA ANTUNES, LUCIANA DE ANDRADE GONÇALVES, 

MAIRA PERTILE, MARGARETE FATIMA TURRA, MARIA APARECIDA 

DAMASCENO SILVA, MARIA GLACI MORASKI, MARIA CRISTINA 

MONTEIRO DE ABREU, MARIA IZABEL SOARES CRUZ MARQUES, 

MARINETY NONATO DA SILVA, MARLENE FATIMA ARENS, MATILDES 

MOREIRA PINTO, MIRTES FLORENCIO NEVES, NAIR MULLER SUPPTITZ, 

NÉLTON RICARDO DIAS, NILSE WEBER GROMANN, NILVI HERBERTS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIRO JOÃO PASQUALOTTO - 

OAB:3569-B, MARCIA NIEDERLE - OAB: 10.458/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - OAB:PROC. DO ESTADO

 Vistos.

 Na decisão anterior, este Juízo nomeou perito, formulou quesitos e 

arbitrou honorários periciais. Os honorários foram arbitrados a partir da 

premissa da suficiência dos quesitos do Juízo para o esclarecimento dos 

pontos controvertidos.

Todavia, este Juízo desconsiderou a existência de múltiplos autores, cuja 

situação particular há de ser individualizada pelo trabalho pericial, de modo 

a produzir um cálculo que revele o montante de eventual direito creditório 

de cada exequente.

Não bastasse isso, as partes apresentaram novos quesitos. Para que não 

haja alegação de cerceamento de defesa, este Juízo não irá indeferir os 

quesitos formulados pelas partes.

 Essas constatações revelam o subdimensionamento da complexidade do 

trabalho pericial.

Razão disso, REVISO o valor dos honorários periciais para R$ 350,00 

(trezentos e cinquenta reais), devido pelo cálculo relativo à situação de 

cada um dos autores, a fim de adequá-lo à verdadeira extensão do 

trabalho a ser desenvolvido pelo perito, totalizando o montante de R$ 

7.000,00 (sete mil reais).

De outro lado, não houve, até a presente data, depósito do valor dos 

honorários periciais. Por conta disso, lastreado no entendimento do Tema 

871/STJ e nos reiterados precedentes do TJMT, DETERMINO expeça-se 

Requisição de Pequeno Valor (RPV) em favor do perito para pagamento 

dos honorários, no prazo de até 02 (dois) meses, mediante depósito 

bancário na Conta Única do TJMT (art. 535, §3º, II do CPC), sob pena de 

bloqueio dos valores via BacenJud.

INTIME-se o Sr. Perito, bem como as partes e assistentes técnicos, para 

imediato início dos trabalhos periciais. O laudo pericial deverá ser entregue 

no prazo de 30 (trinta) dias.

Apresentado o laudo, INTIMEM-se as partes para manifestação, no prazo 

comum de 15 (quinze) dias, oportunidade para que seus assistentes 

técnicos apresentem pareceres (artigo 477, parágrafo 1º, do CPC).

Os honorários periciais serão pagos apenas ao final dos trabalhos 

periciais, depois de entregue o laudo e prestados todos os 

esclarecimentos necessários.

INTIMEM-se.

CUMPRA-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): João Thiago de França Guerra

 Cod. Proc.: 842690 Nr: 46708-51.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SONIA DE ANDRADE COSTA EVANGELISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO DE AZEVEDO ARAUJO - 

OAB:OAB/MT 13.719-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - PROC. ESTADO - OAB:PROC. ESTADO

 Vistos.

Na decisão anterior, este Juízo nomeou perito, formulou quesitos e arbitrou 

honorários periciais. Todavia, verifico que não houve, até a presente data, 

depósito do valor dos honorários periciais. Por conta disso, lastreado no 

entendimento do Tema 871/STJ e nos reiterados precedentes do TJMT, 

DETERMINO expeça-se Requisição de Pequeno Valor (RPV) em favor do 

perito para pagamento dos honorários, no prazo de até 02 (dois) meses, 

mediante depósito bancário na Conta Única do TJMT (art. 535, §3º, II do 

CPC), sob pena de bloqueio dos valores via BacenJud.

INTIME-se o Sr. Perito, bem como as partes e assistentes técnicos, para 

imediato início dos trabalhos periciais. O laudo pericial deverá ser entregue 

no prazo de 30 (trinta) dias.

Apresentado o laudo, INTIMEM-se as partes para manifestação, no prazo 

comum de 15 (quinze) dias, oportunidade para que seus assistentes 

técnicos apresentem pareceres (artigo 477, parágrafo 1º, do CPC).

Os honorários periciais serão pagos apenas ao final dos trabalhos 

periciais, depois de entregue o laudo e prestados todos os 

esclarecimentos necessários.

INTIMEM-se.

CUMPRA-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): João Thiago de França Guerra

 Cod. Proc.: 1357640 Nr: 20874-70.2018.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 
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Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERNANDA KELLEN BRAGUIN, JANIL RODRIGUES 

BARROSO, JOSE GOMES DE ALMEIDA, JURACI PEREIRA DE ARAUJO, 

EMILIANA EFIDIA DE FRANCA MORAIS, FABIANE B0NFIM DA SILVA, ANA 

MARIA PINTO DE MOURA, LEONIR JOSE ZARDO, MERCIA APARECIDA 

ROSMAN ZARDO, JOCILEIDE SANTIAGO RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEJANGO RIBER OLIVEIRA 

CAMPOS - OAB:OAB/MT 8.874-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de procedimento de liquidação de sentença por arbitramento.

O incidente processa-se regularmente, tendo sido oportunizado às partes 

a apresentação de documentos e/ou pareceres elucidativos.

Vieram-me os autos conclusos.

 O presente incidente tem por objeto a verificação da existência da 

defasagem salarial decorrente da implantação da URV, bem como a 

identificação de sua dimensão.

A vista da natureza eminentemente técnica da investigação, resta 

imprescindível a realização de perícia.

Para tanto, NOMEIO como perito judicial o contador GERSON FANAIA 

PEREIRA, com endereço profissional na Av. Brasília, 316, Apto 1502 - Ed 

América do Norte - Jardim das Américas, Cuiabá-MT, fone (65) 3023-7223, 

(65) 3023-5415, (65) 9981-0779 e (65) 2129-2135 e endereço eletrônico 

fanaiar@terra.com.br. O perito deverá desempenhar seu múnus nos 

termos dos artigos 466 e 473, parágrafo 3º do CPC, independentemente 

de compromisso.

Observados os parâmetros fixados na sentença e respeitadas as teses 

fixadas nos Temas 810/STF e 905/STJ, entendo suficiente para o 

esclarecimento da questão controvertida que o Senhor Perito, na forma do 

artigo 473 do CPC, responda aos seguintes QUESITOS:

 1. Qual o cargo ocupado pelo requerente? Indicar a carreira e referência.

2. Qual a data de ingresso do requerente no serviço público?

3. A Lei Federal n. 8880/94 foi adequadamente aplicada à carreira do 

requerente?

4. A carreira do requerente foi reestruturada após a edição da Lei Federal 

n. 8880/94? Indicar a norma que implementou a reestruturação.

5. Por ocasião da reestruturação, houve reposição, total ou parcial, da 

defasagem apurada em razão da aplicação da Lei Federal n. 8880/94?

6. Há defasagem pendente de incorporação? Se sim, indicar o percentual?

7. Qual o valor correto dos vencimentos do requerente? Discriminar.

8. Nos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da ação, e observada a 

data de admissão do requerente no serviço público, existem valores 

pendentes de pagamento? Discriminar.

Desde logo ARBITRO honorários periciais no importe de R$ 300,00 

(trezentos reais), conforme parâmetro mínimo estabelecido na Resolução 

n. 232/2016 do CNJ.

INTIMEM-se as partes para os fins do artigo 465, parágrafos 1º e 3º, do 

CPC, sendo-lhes facultado, no prazo de 15 (quinze) dias, arguir o 

impedimento ou a suspeição do perito, indicar assistentes técnicos, 

apresentar quesitos complementares e manifestar-se sobre o valor dos 

honorários periciais. Anoto que as partes deverão justificar a pertinência e 

necessidade de seus quesitos, sob pena de indeferimento, na forma do 

artigo 470, inciso I, do CPC.

Considerando que “na fase autônoma de liquidação de sentença (por 

arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos 

honorários periciais” (STJ, Tema 871), INTIME-se a parte executada para 

depositar o valor dos honorários, no prazo de 15 (quinze) dias.

Caso qualquer das partes apresente questionamentos ou quesitos, 

VOLTEM-me conclusos.

Realizado o depósito dos honorários e não sendo formulados quesitos 

complementares pelas partes, INTIME-se o perito para apresentar o laudo 

em cartório, mediante fiel observância ao estabelecido no artigo 473 do 

CPC, no prazo de 30 (trinta) dias.

Apresentado o laudo, INTIMEM-se as partes para manifestação, no prazo 

comum de 15 (quinze) dias, oportunidade para que seus assistentes 

técnicos apresentem seus pareceres (artigo 477, parágrafo 1º, do CPC).

Os honorários periciais serão pagos apenas ao final dos trabalhos 

periciais, depois de entregue o laudo e prestados todos os 

esclarecimentos necessários.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): João Thiago de França Guerra

 Cod. Proc.: 1064362 Nr: 52882-08.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL SANTANA NUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE CUIABA - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO GOMES DE ALMEIDA 

NETO - OAB:OAB/MT 18.314

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ADELAR DAL PISSOL 

(PROCURADOR MUNICIPAL) - OAB:2.838/MT

 Vistos.

Na decisão anterior, este Juízo nomeou perito, formulou quesitos e arbitrou 

honorários periciais. Todavia, verifico que não houve, até a presente data, 

depósito do valor dos honorários periciais. Por conta disso, lastreado no 

entendimento do Tema 871/STJ e nos reiterados precedentes do TJMT, 

DETERMINO expeça-se Requisição de Pequeno Valor (RPV) em favor do 

perito para pagamento dos honorários, no prazo de até 02 (dois) meses, 

mediante depósito bancário na Conta Única do TJMT (art. 535, §3º, II do 

CPC), sob pena de bloqueio dos valores via BacenJud.

INTIME-se o Sr. Perito, bem como as partes e assistentes técnicos, para 

imediato início dos trabalhos periciais. O laudo pericial deverá ser entregue 

no prazo de 30 (trinta) dias.

Apresentado o laudo, INTIMEM-se as partes para manifestação, no prazo 

comum de 15 (quinze) dias, oportunidade para que seus assistentes 

técnicos apresentem pareceres (artigo 477, parágrafo 1º, do CPC).

Os honorários periciais serão pagos apenas ao final dos trabalhos 

periciais, depois de entregue o laudo e prestados todos os 

esclarecimentos necessários.

INTIMEM-se.

CUMPRA-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): João Thiago de França Guerra

 Cod. Proc.: 991575 Nr: 19272-49.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ISILVAN MIRANDA DE SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCEL LUERSEN - 

OAB:14419/MT, PAULO ANTONIO GUERRA - OAB:16276

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARILCI MALHEIROS 

FERNANDES DE SOUZA COSTA E SILVA - OAB:PROC. DO ESTADO

 Vistos.

Na decisão anterior, este Juízo nomeou perito, formulou quesitos e arbitrou 

honorários periciais. Todavia, verifico que não houve, até a presente data, 

depósito do valor dos honorários periciais. Por conta disso, lastreado no 

entendimento do Tema 871/STJ e nos reiterados precedentes do TJMT, 

DETERMINO expeça-se Requisição de Pequeno Valor (RPV) em favor do 

perito para pagamento dos honorários, no prazo de até 02 (dois) meses, 

mediante depósito bancário na Conta Única do TJMT (art. 535, §3º, II do 

CPC), sob pena de bloqueio dos valores via BacenJud.

INTIME-se o Sr. Perito, bem como as partes e assistentes técnicos, para 

imediato início dos trabalhos periciais. O laudo pericial deverá ser entregue 

no prazo de 30 (trinta) dias.

Apresentado o laudo, INTIMEM-se as partes para manifestação, no prazo 

comum de 15 (quinze) dias, oportunidade para que seus assistentes 

técnicos apresentem pareceres (artigo 477, parágrafo 1º, do CPC).

Os honorários periciais serão pagos apenas ao final dos trabalhos 

periciais, depois de entregue o laudo e prestados todos os 

esclarecimentos necessários.

INTIMEM-se.

CUMPRA-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): João Thiago de França Guerra

 Cod. Proc.: 1028597 Nr: 36091-61.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EUDES LEMES DE OLIVEIRA, ROSELI MARLI SCHOTT 
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AGNE, ALVARINA DE SOUZA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO JOSÉ RICCI 

BOAVENTURA - OAB:9.271/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALDEMAR PINHEIRO DOS 

SANTOS - OAB:PROC.

 Vistos. Na decisão anterior, este Juízo nomeou perito, formulou quesitos e 

arbitrou honorários periciais. Os honorários foram arbitrados a partir da 

premissa da suficiência dos quesitos do Juízo para o esclarecimento dos 

pontos controvertidos.Todavia, este Juízo desconsiderou a existência de 

múltiplos autores, cuja situação particular há de ser individualizada pelo 

trabalho pericial, de modo a produzir um cálculo que revele o montante de 

eventual direito creditório de cada exequente.Não bastasse isso, as 

partes apresentaram novos quesitos. Para que não haja alegação de 

cerceamento de defesa, este Juízo não irá indeferir os quesitos 

formulados pelas partes. Essas constatações revelam o 

subdimensionamento da complexidade do trabalho pericial.Razão disso, 

REVISO o valor dos honorários periciais para R$ 350,00 (trezentos e 

cinquenta reais), devido pelo cálculo relativo à situação de cada um dos 

autores, a fim de adequá-lo à verdadeira extensão do trabalho a ser 

desenvolvido pelo perito, totalizando o montante de R$ 1.050,00 (mil e 

cinquenta mil reais).De outro lado, não houve, até a presente data, 

depósito do valor dos honorários periciais. Por conta disso, lastreado no 

entendimento do Tema 871/STJ e nos reiterados precedentes do TJMT, 

DETERMINO expeça-se Requisição de Pequeno Valor (RPV) em favor do 

perito para pagamento dos honorários, no prazo de até 02 (dois) meses, 

mediante depósito bancário na Conta Única do TJMT (art. 535, §3º, II do 

CPC), sob pena de bloqueio dos valores via BacenJud.INTIME-se o Sr. 

Perito, bem como as partes e assistentes técnicos, para imediato início dos 

trabalhos periciais. O laudo pericial deverá ser entregue no prazo de 30 

(trinta) dias.Apresentado o laudo, INTIMEM-se as partes para 

manifestação, no prazo comum de 15 (quinze) dias, oportunidade para 

que seus assistentes técnicos apresentem pareceres (artigo 477, 

parágrafo 1º, do CPC).Os honorários periciais serão pagos apenas ao 

final dos trabalhos periciais, depois de entregue o laudo e prestados todos 

os esclarecimentos necessários.INTIMEM-se.CUMPRA-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): João Thiago de França Guerra

 Cod. Proc.: 1052853 Nr: 47777-50.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO JOSE PRATA VIDAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA MACIEL SANTOS - 

OAB:10.005/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS OTÁVIO TROVO 

MARQUES DE SOUZA - OAB:5266-MT-PROC

 Vistos.

Na decisão anterior, este Juízo nomeou perito, formulou quesitos e arbitrou 

honorários periciais. Todavia, verifico que não houve, até a presente data, 

depósito do valor dos honorários periciais. Por conta disso, lastreado no 

entendimento do Tema 871/STJ e nos reiterados precedentes do TJMT, 

DETERMINO expeça-se Requisição de Pequeno Valor (RPV) em favor do 

perito para pagamento dos honorários, no prazo de até 02 (dois) meses, 

mediante depósito bancário na Conta Única do TJMT (art. 535, §3º, II do 

CPC), sob pena de bloqueio dos valores via BacenJud.

INTIME-se o Sr. Perito, bem como as partes e assistentes técnicos, para 

imediato início dos trabalhos periciais. O laudo pericial deverá ser entregue 

no prazo de 30 (trinta) dias.

Apresentado o laudo, INTIMEM-se as partes para manifestação, no prazo 

comum de 15 (quinze) dias, oportunidade para que seus assistentes 

técnicos apresentem pareceres (artigo 477, parágrafo 1º, do CPC).

Os honorários periciais serão pagos apenas ao final dos trabalhos 

periciais, depois de entregue o laudo e prestados todos os 

esclarecimentos necessários.

INTIMEM-se.

CUMPRA-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): João Thiago de França Guerra

 Cod. Proc.: 1057742 Nr: 49898-51.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JURACI NERES DE OLIVEIRA GIESELER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE CUIABA - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILTON LUIS FERREIRA DA 

SILVA - OAB:4811-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO EMÍLIO MAGALHÃES 

(PROCURADOR MUNICIPAL) - OAB:3.632/MT

 Vistos.

Na decisão anterior, este Juízo nomeou perito, formulou quesitos e arbitrou 

honorários periciais. Todavia, verifico que não houve, até a presente data, 

depósito do valor dos honorários periciais. Por conta disso, lastreado no 

entendimento do Tema 871/STJ e nos reiterados precedentes do TJMT, 

DETERMINO expeça-se Requisição de Pequeno Valor (RPV) em favor do 

perito para pagamento dos honorários, no prazo de até 02 (dois) meses, 

mediante depósito bancário na Conta Única do TJMT (art. 535, §3º, II do 

CPC), sob pena de bloqueio dos valores via BacenJud.

INTIME-se o Sr. Perito, bem como as partes e assistentes técnicos, para 

imediato início dos trabalhos periciais. O laudo pericial deverá ser entregue 

no prazo de 30 (trinta) dias.

Apresentado o laudo, INTIMEM-se as partes para manifestação, no prazo 

comum de 15 (quinze) dias, oportunidade para que seus assistentes 

técnicos apresentem pareceres (artigo 477, parágrafo 1º, do CPC).

Os honorários periciais serão pagos apenas ao final dos trabalhos 

periciais, depois de entregue o laudo e prestados todos os 

esclarecimentos necessários.

INTIMEM-se.

CUMPRA-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): João Thiago de França Guerra

 Cod. Proc.: 1059649 Nr: 50870-21.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDIR DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREI COSTA TAKAKI - 

OAB:12.981, JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 9.309

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO - OAB:PGE

 Vistos.

Na decisão anterior, este Juízo nomeou perito, formulou quesitos e arbitrou 

honorários periciais. Todavia, verifico que não houve, até a presente data, 

depósito do valor dos honorários periciais. Por conta disso, lastreado no 

entendimento do Tema 871/STJ e nos reiterados precedentes do TJMT, 

DETERMINO expeça-se Requisição de Pequeno Valor (RPV) em favor do 

perito para pagamento dos honorários, no prazo de até 02 (dois) meses, 

mediante depósito bancário na Conta Única do TJMT (art. 535, §3º, II do 

CPC), sob pena de bloqueio dos valores via BacenJud.

INTIME-se o Sr. Perito, bem como as partes e assistentes técnicos, para 

imediato início dos trabalhos periciais. O laudo pericial deverá ser entregue 

no prazo de 30 (trinta) dias.

Apresentado o laudo, INTIMEM-se as partes para manifestação, no prazo 

comum de 15 (quinze) dias, oportunidade para que seus assistentes 

técnicos apresentem pareceres (artigo 477, parágrafo 1º, do CPC).

Os honorários periciais serão pagos apenas ao final dos trabalhos 

periciais, depois de entregue o laudo e prestados todos os 

esclarecimentos necessários.

INTIMEM-se.

CUMPRA-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): João Thiago de França Guerra

 Cod. Proc.: 1059673 Nr: 50892-79.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADALBERTO CESAR SERAPIAO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREI COSTA TAKAKI - 

OAB:12.981, JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 9.309

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO - OAB:PGE
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 Vistos.

Na decisão anterior, este Juízo nomeou perito, formulou quesitos e arbitrou 

honorários periciais. Todavia, verifico que não houve, até a presente data, 

depósito do valor dos honorários periciais. Por conta disso, lastreado no 

entendimento do Tema 871/STJ e nos reiterados precedentes do TJMT, 

DETERMINO expeça-se Requisição de Pequeno Valor (RPV) em favor do 

perito para pagamento dos honorários, no prazo de até 02 (dois) meses, 

mediante depósito bancário na Conta Única do TJMT (art. 535, §3º, II do 

CPC), sob pena de bloqueio dos valores via BacenJud.

INTIME-se o Sr. Perito, bem como as partes e assistentes técnicos, para 

imediato início dos trabalhos periciais. O laudo pericial deverá ser entregue 

no prazo de 30 (trinta) dias.

Apresentado o laudo, INTIMEM-se as partes para manifestação, no prazo 

comum de 15 (quinze) dias, oportunidade para que seus assistentes 

técnicos apresentem pareceres (artigo 477, parágrafo 1º, do CPC).

Os honorários periciais serão pagos apenas ao final dos trabalhos 

periciais, depois de entregue o laudo e prestados todos os 

esclarecimentos necessários.

INTIMEM-se.

CUMPRA-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): João Thiago de França Guerra

 Cod. Proc.: 1037772 Nr: 40473-97.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DÓRIS DE FIGUEIREDO BATISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIO BENJAMIM BATISTA 

JUNIOR - OAB:10681/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALDEMAR PINHEIRO DOS 

SANTOS - OAB:

 Vistos.

Na decisão anterior, este Juízo nomeou perito, formulou quesitos e arbitrou 

honorários periciais. Todavia, verifico que não houve, até a presente data, 

depósito do valor dos honorários periciais. Por conta disso, lastreado no 

entendimento do Tema 871/STJ e nos reiterados precedentes do TJMT, 

DETERMINO expeça-se Requisição de Pequeno Valor (RPV) em favor do 

perito para pagamento dos honorários, no prazo de até 02 (dois) meses, 

mediante depósito bancário na Conta Única do TJMT (art. 535, §3º, II do 

CPC), sob pena de bloqueio dos valores via BacenJud.

INTIME-se o Sr. Perito, bem como as partes e assistentes técnicos, para 

imediato início dos trabalhos periciais. O laudo pericial deverá ser entregue 

no prazo de 30 (trinta) dias.

Apresentado o laudo, INTIMEM-se as partes para manifestação, no prazo 

comum de 15 (quinze) dias, oportunidade para que seus assistentes 

técnicos apresentem pareceres (artigo 477, parágrafo 1º, do CPC).

Os honorários periciais serão pagos apenas ao final dos trabalhos 

periciais, depois de entregue o laudo e prestados todos os 

esclarecimentos necessários.

INTIMEM-se.

CUMPRA-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): João Thiago de França Guerra

 Cod. Proc.: 1038724 Nr: 40953-75.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DALVA MARIA GALBIATI, MARIA HELENA GABRIEL DE 

SOUZA PANKOWSKI, VALDIRENE APARECIDA IVO FREITAS, HANDUS 

SILVA FREITAS, SATURNINA DA SILVA BARROS RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDA BARBARA DE 

OLIVEIRA SODRE - OAB:13.333/MT, FAYROUZ ARFOX - OAB:13.033/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALDEMAR PINHEIRO DOS 

SANTOS - OAB:PROC.

 Vistos. Na decisão anterior, este Juízo nomeou perito, formulou quesitos e 

arbitrou honorários periciais. Os honorários foram arbitrados a partir da 

premissa da suficiência dos quesitos do Juízo para o esclarecimento dos 

pontos controvertidos.Todavia, este Juízo desconsiderou a existência de 

múltiplos autores, cuja situação particular há de ser individualizada pelo 

trabalho pericial, de modo a produzir um cálculo que revele o montante de 

eventual direito creditório de cada exequente.Não bastasse isso, as 

partes apresentaram novos quesitos. Para que não haja alegação de 

cerceamento de defesa, este Juízo não irá indeferir os quesitos 

formulados pelas partes. Essas constatações revelam o 

subdimensionamento da complexidade do trabalho pericial.Razão disso, 

REVISO o valor dos honorários periciais para R$ 350,00 (trezentos e 

cinquenta reais), devido pelo cálculo relativo à situação de cada um dos 

autores, a fim de adequá-lo à verdadeira extensão do trabalho a ser 

desenvolvido pelo perito, totalizando o montante de R$ 1.750,00 (mil 

setecentos e cinquenta reais).De outro lado, não houve, até a presente 

data, depósito do valor dos honorários periciais. Por conta disso, lastreado 

no entendimento do Tema 871/STJ e nos reiterados precedentes do TJMT, 

DETERMINO expeça-se Requisição de Pequeno Valor (RPV) em favor do 

perito para pagamento dos honorários, no prazo de até 02 (dois) meses, 

mediante depósito bancário na Conta Única do TJMT (art. 535, §3º, II do 

CPC), sob pena de bloqueio dos valores via BacenJud.INTIME-se o Sr. 

Perito, bem como as partes e assistentes técnicos, para imediato início dos 

trabalhos periciais. O laudo pericial deverá ser entregue no prazo de 30 

(trinta) dias.Apresentado o laudo, INTIMEM-se as partes para 

manifestação, no prazo comum de 15 (quinze) dias, oportunidade para 

que seus assistentes técnicos apresentem pareceres (artigo 477, 

parágrafo 1º, do CPC).Os honorários periciais serão pagos apenas ao 

final dos trabalhos periciais, depois de entregue o laudo e prestados todos 

os esclarecimentos necessários.INTIMEM-se.CUMPRA-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): João Thiago de França Guerra

 Cod. Proc.: 1038877 Nr: 41054-15.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADENIR DA SILVA AMARAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 9.309

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALDEMAR PINHEIRO DOS 

SANTOS - OAB:

 Vistos.

Na decisão anterior, este Juízo nomeou perito, formulou quesitos e arbitrou 

honorários periciais. Todavia, verifico que não houve, até a presente data, 

depósito do valor dos honorários periciais. Por conta disso, lastreado no 

entendimento do Tema 871/STJ e nos reiterados precedentes do TJMT, 

DETERMINO expeça-se Requisição de Pequeno Valor (RPV) em favor do 

perito para pagamento dos honorários, no prazo de até 02 (dois) meses, 

mediante depósito bancário na Conta Única do TJMT (art. 535, §3º, II do 

CPC), sob pena de bloqueio dos valores via BacenJud.

INTIME-se o Sr. Perito, bem como as partes e assistentes técnicos, para 

imediato início dos trabalhos periciais. O laudo pericial deverá ser entregue 

no prazo de 30 (trinta) dias.

Apresentado o laudo, INTIMEM-se as partes para manifestação, no prazo 

comum de 15 (quinze) dias, oportunidade para que seus assistentes 

técnicos apresentem pareceres (artigo 477, parágrafo 1º, do CPC).

Os honorários periciais serão pagos apenas ao final dos trabalhos 

periciais, depois de entregue o laudo e prestados todos os 

esclarecimentos necessários.

INTIMEM-se.

CUMPRA-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): João Thiago de França Guerra

 Cod. Proc.: 1040006 Nr: 41628-38.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOLITO DELFINO CESAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ CASTRILLO - OAB:3990

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Waldemar Pinheiro Dos 

Santos - OAB:

 Vistos.

Na decisão anterior, este Juízo nomeou perito, formulou quesitos e arbitrou 

honorários periciais. Todavia, verifico que não houve, até a presente data, 

depósito do valor dos honorários periciais. Por conta disso, lastreado no 

entendimento do Tema 871/STJ e nos reiterados precedentes do TJMT, 
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DETERMINO expeça-se Requisição de Pequeno Valor (RPV) em favor do 

perito para pagamento dos honorários, no prazo de até 02 (dois) meses, 

mediante depósito bancário na Conta Única do TJMT (art. 535, §3º, II do 

CPC), sob pena de bloqueio dos valores via BacenJud.

INTIME-se o Sr. Perito, bem como as partes e assistentes técnicos, para 

imediato início dos trabalhos periciais. O laudo pericial deverá ser entregue 

no prazo de 30 (trinta) dias.

Apresentado o laudo, INTIMEM-se as partes para manifestação, no prazo 

comum de 15 (quinze) dias, oportunidade para que seus assistentes 

técnicos apresentem pareceres (artigo 477, parágrafo 1º, do CPC).

Os honorários periciais serão pagos apenas ao final dos trabalhos 

periciais, depois de entregue o laudo e prestados todos os 

esclarecimentos necessários.

INTIMEM-se.

CUMPRA-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): João Thiago de França Guerra

 Cod. Proc.: 1043712 Nr: 43321-57.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSALINA BARRETO MACHADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALVARO MARÇAL MENDONÇA - 

OAB:3247/MT, ELY MARIA DA CRUZ MENDONÇA - OAB:2100/MT, 

PATRICIA DA CRUZ MENDONÇA DA LUZ - OAB:24.398

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Waldemar Pinheiro Dos 

Santos - OAB:

 Vistos.

Na decisão anterior, este Juízo nomeou perito, formulou quesitos e arbitrou 

honorários periciais. Os honorários foram arbitrados a partir da premissa 

da suficiência dos quesitos do Juízo para o esclarecimento dos pontos 

controvertidos.

Todavia, as partes apresentaram novos quesitos. Para que não haja 

alegação de cerceamento de defesa, este Juízo não irá indeferir os 

quesitos formulados pelas partes. Todavia, as novas indagações 

aumentaram a complexidade do trabalho pericial.

Razão disso, REVISO o valor dos honorários periciais para R$ 350,00 

(trezentos e cinquenta reais), a fim de adequá-lo à verdadeira extensão 

do trabalho a ser desenvolvido pelo perito.

De outro lado, não houve, até a presente data, depósito do valor dos 

honorários periciais. Por conta disso, lastreado no entendimento do Tema 

871/STJ e nos reiterados precedentes do TJMT, DETERMINO expeça-se 

Requisição de Pequeno Valor (RPV) em favor do perito para pagamento 

dos honorários, no prazo de até 02 (dois) meses, mediante depósito 

bancário na Conta Única do TJMT (art. 535, §3º, II do CPC), sob pena de 

bloqueio dos valores via BacenJud.

INTIME-se o Sr. Perito, bem como as partes e assistentes técnicos, para 

imediato início dos trabalhos periciais. O laudo pericial deverá ser entregue 

no prazo de 30 (trinta) dias.

Apresentado o laudo, INTIMEM-se as partes para manifestação, no prazo 

comum de 15 (quinze) dias, oportunidade para que seus assistentes 

técnicos apresentem pareceres (artigo 477, parágrafo 1º, do CPC).

Os honorários periciais serão pagos apenas ao final dos trabalhos 

periciais, depois de entregue o laudo e prestados todos os 

esclarecimentos necessários.

INTIMEM-se.

CUMPRA-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): João Thiago de França Guerra

 Cod. Proc.: 1045024 Nr: 43904-42.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO PAES DE BARROS SOBRINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALVARO MARÇAL MENDONCA - 

OAB:3.247/MT, ELY MARIA DA CRUZ MENDONÇA - OAB:2100/MT, 

PATRICIA DA CRUZ MENDONÇA DA LUZ - OAB:24.398

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALDEMAR PINHEIRO DOS 

SANTOS - OAB:

 Vistos.

Na decisão anterior, este Juízo nomeou perito, formulou quesitos e arbitrou 

honorários periciais. Todavia, verifico que não houve, até a presente data, 

depósito do valor dos honorários periciais. Por conta disso, lastreado no 

entendimento do Tema 871/STJ e nos reiterados precedentes do TJMT, 

DETERMINO expeça-se Requisição de Pequeno Valor (RPV) em favor do 

perito para pagamento dos honorários, no prazo de até 02 (dois) meses, 

mediante depósito bancário na Conta Única do TJMT (art. 535, §3º, II do 

CPC), sob pena de bloqueio dos valores via BacenJud.

INTIME-se o Sr. Perito, bem como as partes e assistentes técnicos, para 

imediato início dos trabalhos periciais. O laudo pericial deverá ser entregue 

no prazo de 30 (trinta) dias.

Apresentado o laudo, INTIMEM-se as partes para manifestação, no prazo 

comum de 15 (quinze) dias, oportunidade para que seus assistentes 

técnicos apresentem pareceres (artigo 477, parágrafo 1º, do CPC).

Os honorários periciais serão pagos apenas ao final dos trabalhos 

periciais, depois de entregue o laudo e prestados todos os 

esclarecimentos necessários.

INTIMEM-se.

CUMPRA-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): João Thiago de França Guerra

 Cod. Proc.: 1045160 Nr: 43973-74.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUELY GONÇALVES DE ARAÚJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANE GONCALVES DE 

ARAUJO - OAB:12371

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marilci Malheiros Fernandes 

de Souza Costa e Silva - OAB:

 Vistos etc.

Trata-se de procedimento de liquidação de sentença por arbitramento.

O incidente processa-se regularmente, tendo sido oportunizado às partes 

a apresentação de documentos e/ou pareceres elucidativos.

Vieram-me os autos conclusos.

 O presente incidente tem por objeto a verificação da existência da 

defasagem salarial decorrente da implantação da URV, bem como a 

identificação de sua dimensão.

A vista da natureza eminentemente técnica da investigação, resta 

imprescindível a realização de perícia.

Para tanto, NOMEIO como perito judicial o contador GERSON FANAIA 

PEREIRA, com endereço profissional na Av. Brasília, 316, Apto 1502 - Ed 

América do Norte - Jardim das Américas, Cuiabá-MT, fone (65) 3023-7223, 

(65) 3023-5415, (65) 9981-0779 e (65) 2129-2135 e endereço eletrônico 

fanaiar@terra.com.br. O perito deverá desempenhar seu múnus nos 

termos dos artigos 466 e 473, parágrafo 3º do CPC, independentemente 

de compromisso.

Observados os parâmetros fixados na sentença e respeitadas as teses 

fixadas nos Temas 810/STF e 905/STJ, entendo suficiente para o 

esclarecimento da questão controvertida que o Senhor Perito, na forma do 

artigo 473 do CPC, responda aos seguintes QUESITOS:

 1. Qual o cargo ocupado pelo requerente? Indicar a carreira e referência.

2. Qual a data de ingresso do requerente no serviço público?

3. A Lei Federal n. 8880/94 foi adequadamente aplicada à carreira do 

requerente?

4. A carreira do requerente foi reestruturada após a edição da Lei Federal 

n. 8880/94? Indicar a norma que implementou a reestruturação.

5. Por ocasião da reestruturação, houve reposição, total ou parcial, da 

defasagem apurada em razão da aplicação da Lei Federal n. 8880/94?

6. Há defasagem pendente de incorporação? Se sim, indicar o percentual?

7. Qual o valor correto dos vencimentos do requerente? Discriminar.

8. Nos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da ação, e observada a 

data de admissão do requerente no serviço público, existem valores 

pendentes de pagamento? Discriminar.

Desde logo ARBITRO honorários periciais no importe de R$ 300,00 

(trezentos reais), conforme parâmetro mínimo estabelecido na Resolução 

n. 232/2016 do CNJ.

INTIMEM-se as partes para os fins do artigo 465, parágrafos 1º e 3º, do 

CPC, sendo-lhes facultado, no prazo de 15 (quinze) dias, arguir o 

impedimento ou a suspeição do perito, indicar assistentes técnicos, 

apresentar quesitos complementares e manifestar-se sobre o valor dos 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106693/2/2020 Página 57 de 473



honorários periciais. Anoto que as partes deverão justificar a pertinência e 

necessidade de seus quesitos, sob pena de indeferimento, na forma do 

artigo 470, inciso I, do CPC.

Considerando que “na fase autônoma de liquidação de sentença (por 

arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos 

honorários periciais” (STJ, Tema 871), INTIME-se a parte executada para 

depositar o valor dos honorários, no prazo de 15 (quinze) dias.

Caso qualquer das partes apresente questionamentos ou quesitos, 

VOLTEM-me conclusos.

Realizado o depósito dos honorários e não sendo formulados quesitos 

complementares pelas partes, INTIME-se o perito para apresentar o laudo 

em cartório, mediante fiel observância ao estabelecido no artigo 473 do 

CPC, no prazo de 30 (trinta) dias.

Apresentado o laudo, INTIMEM-se as partes para manifestação, no prazo 

comum de 15 (quinze) dias, oportunidade para que seus assistentes 

técnicos apresentem seus pareceres (artigo 477, parágrafo 1º, do CPC).

Os honorários periciais serão pagos apenas ao final dos trabalhos 

periciais, depois de entregue o laudo e prestados todos os 

esclarecimentos necessários.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): João Thiago de França Guerra

 Cod. Proc.: 1045888 Nr: 44316-70.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA CATARINA DE SOUZA OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO DE AZEVEDO ARAUJO - 

OAB:OAB/MT 13.719-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALDEMAR PINHEIRO DOS 

SANTOS - OAB:PROC.

 Vistos etc.

Trata-se de procedimento de liquidação de sentença por arbitramento.

O incidente processa-se regularmente, tendo sido oportunizado às partes 

a apresentação de documentos e/ou pareceres elucidativos.

Vieram-me os autos conclusos.

 O presente incidente tem por objeto a verificação da existência da 

defasagem salarial decorrente da implantação da URV, bem como a 

identificação de sua dimensão.

A vista da natureza eminentemente técnica da investigação, resta 

imprescindível a realização de perícia.

Para tanto, NOMEIO como perito judicial o contador GERSON FANAIA 

PEREIRA, com endereço profissional na Av. Brasília, 316, Apto 1502 - Ed 

América do Norte - Jardim das Américas, Cuiabá-MT, fone (65) 3023-7223, 

(65) 3023-5415, (65) 9981-0779 e (65) 2129-2135 e endereço eletrônico 

fanaiar@terra.com.br. O perito deverá desempenhar seu múnus nos 

termos dos artigos 466 e 473, parágrafo 3º do CPC, independentemente 

de compromisso.

Observados os parâmetros fixados na sentença e respeitadas as teses 

fixadas nos Temas 810/STF e 905/STJ, entendo suficiente para o 

esclarecimento da questão controvertida que o Senhor Perito, na forma do 

artigo 473 do CPC, responda aos seguintes QUESITOS:

 1. Qual o cargo ocupado pelo requerente? Indicar a carreira e referência.

2. Qual a data de ingresso do requerente no serviço público?

3. A Lei Federal n. 8880/94 foi adequadamente aplicada à carreira do 

requerente?

4. A carreira do requerente foi reestruturada após a edição da Lei Federal 

n. 8880/94? Indicar a norma que implementou a reestruturação.

5. Por ocasião da reestruturação, houve reposição, total ou parcial, da 

defasagem apurada em razão da aplicação da Lei Federal n. 8880/94?

6. Há defasagem pendente de incorporação? Se sim, indicar o percentual?

7. Qual o valor correto dos vencimentos do requerente? Discriminar.

8. Nos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da ação, e observada a 

data de admissão do requerente no serviço público, existem valores 

pendentes de pagamento? Discriminar.

Desde logo ARBITRO honorários periciais no importe de R$ 300,00 

(trezentos reais), conforme parâmetro mínimo estabelecido na Resolução 

n. 232/2016 do CNJ.

INTIMEM-se as partes para os fins do artigo 465, parágrafos 1º e 3º, do 

CPC, sendo-lhes facultado, no prazo de 15 (quinze) dias, arguir o 

impedimento ou a suspeição do perito, indicar assistentes técnicos, 

apresentar quesitos complementares e manifestar-se sobre o valor dos 

honorários periciais. Anoto que as partes deverão justificar a pertinência e 

necessidade de seus quesitos, sob pena de indeferimento, na forma do 

artigo 470, inciso I, do CPC.

Considerando que “na fase autônoma de liquidação de sentença (por 

arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos 

honorários periciais” (STJ, Tema 871), INTIME-se a parte executada para 

depositar o valor dos honorários, no prazo de 15 (quinze) dias.

Caso qualquer das partes apresente questionamentos ou quesitos, 

VOLTEM-me conclusos.

Realizado o depósito dos honorários e não sendo formulados quesitos 

complementares pelas partes, INTIME-se o perito para apresentar o laudo 

em cartório, mediante fiel observância ao estabelecido no artigo 473 do 

CPC, no prazo de 30 (trinta) dias.

Apresentado o laudo, INTIMEM-se as partes para manifestação, no prazo 

comum de 15 (quinze) dias, oportunidade para que seus assistentes 

técnicos apresentem seus pareceres (artigo 477, parágrafo 1º, do CPC).

Os honorários periciais serão pagos apenas ao final dos trabalhos 

periciais, depois de entregue o laudo e prestados todos os 

esclarecimentos necessários.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): João Thiago de França Guerra

 Cod. Proc.: 1046077 Nr: 44395-49.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIETE DALVA MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GONÇALO DE SOUZA SILVA - 

OAB:OAB/MT 19.148

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS OTAVIO TROVO - OAB:

 Vistos.

Na decisão anterior, este Juízo nomeou perito, formulou quesitos e arbitrou 

honorários periciais. Todavia, verifico que não houve, até a presente data, 

depósito do valor dos honorários periciais. Por conta disso, lastreado no 

entendimento do Tema 871/STJ e nos reiterados precedentes do TJMT, 

DETERMINO expeça-se Requisição de Pequeno Valor (RPV) em favor do 

perito para pagamento dos honorários, no prazo de até 02 (dois) meses, 

mediante depósito bancário na Conta Única do TJMT (art. 535, §3º, II do 

CPC), sob pena de bloqueio dos valores via BacenJud.

INTIME-se o Sr. Perito, bem como as partes e assistentes técnicos, para 

imediato início dos trabalhos periciais. O laudo pericial deverá ser entregue 

no prazo de 30 (trinta) dias.

Apresentado o laudo, INTIMEM-se as partes para manifestação, no prazo 

comum de 15 (quinze) dias, oportunidade para que seus assistentes 

técnicos apresentem pareceres (artigo 477, parágrafo 1º, do CPC).

Os honorários periciais serão pagos apenas ao final dos trabalhos 

periciais, depois de entregue o laudo e prestados todos os 

esclarecimentos necessários.

INTIMEM-se.

CUMPRA-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): João Thiago de França Guerra

 Cod. Proc.: 1046619 Nr: 44672-65.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA AUXILIADORA FERNANDES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GONÇALO DE SOUZA SILVA - 

OAB:OAB/MT 19.148

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA REGINA SOUZA 

RAMOS-PROCURADORA ESTADO - OAB:

 Vistos.

Na decisão anterior, este Juízo nomeou perito, formulou quesitos e arbitrou 

honorários periciais. Todavia, verifico que não houve, até a presente data, 

depósito do valor dos honorários periciais. Por conta disso, lastreado no 

entendimento do Tema 871/STJ e nos reiterados precedentes do TJMT, 

DETERMINO expeça-se Requisição de Pequeno Valor (RPV) em favor do 
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perito para pagamento dos honorários, no prazo de até 02 (dois) meses, 

mediante depósito bancário na Conta Única do TJMT (art. 535, §3º, II do 

CPC), sob pena de bloqueio dos valores via BacenJud.

INTIME-se o Sr. Perito, bem como as partes e assistentes técnicos, para 

imediato início dos trabalhos periciais. O laudo pericial deverá ser entregue 

no prazo de 30 (trinta) dias.

Apresentado o laudo, INTIMEM-se as partes para manifestação, no prazo 

comum de 15 (quinze) dias, oportunidade para que seus assistentes 

técnicos apresentem pareceres (artigo 477, parágrafo 1º, do CPC).

Os honorários periciais serão pagos apenas ao final dos trabalhos 

periciais, depois de entregue o laudo e prestados todos os 

esclarecimentos necessários.

INTIMEM-se.

CUMPRA-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): João Thiago de França Guerra

 Cod. Proc.: 1047385 Nr: 45095-25.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CÉLIA MARTINS RIBEIRO, ROSANGELA ALVES DE 

ALMEIDA, VALDECI BARBOSA DOS SANTOS JUNIOR, ELIZABETH 

PEREIRA RIBEIRO, HELENA IURUPE RODRIGUES, MARCIA AMORIM DA 

SILVA, MARIA JOSÉ DE PAULA, ANTONIA SANTOS DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAÚDIO CARDOSO FÉLIX - 

OAB:12.004/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO EMÍLIO MAGALHÃES - 

PROC. MUNICÍPIO - OAB:3632/MT

 Vistos etc.

Trata-se de procedimento de liquidação de sentença por arbitramento.

O incidente processa-se regularmente, tendo sido oportunizado às partes 

a apresentação de documentos e/ou pareceres elucidativos.

Vieram-me os autos conclusos.

 O presente incidente tem por objeto a verificação da existência da 

defasagem salarial decorrente da implantação da URV, bem como a 

identificação de sua dimensão.

A vista da natureza eminentemente técnica da investigação, resta 

imprescindível a realização de perícia.

Para tanto, NOMEIO como perito judicial o contador GERSON FANAIA 

PEREIRA, com endereço profissional na Av. Brasília, 316, Apto 1502 - Ed 

América do Norte - Jardim das Américas, Cuiabá-MT, fone (65) 3023-7223, 

(65) 3023-5415, (65) 9981-0779 e (65) 2129-2135 e endereço eletrônico 

fanaiar@terra.com.br. O perito deverá desempenhar seu múnus nos 

termos dos artigos 466 e 473, parágrafo 3º do CPC, independentemente 

de compromisso.

Observados os parâmetros fixados na sentença e respeitadas as teses 

fixadas nos Temas 810/STF e 905/STJ, entendo suficiente para o 

esclarecimento da questão controvertida que o Senhor Perito, na forma do 

artigo 473 do CPC, responda aos seguintes QUESITOS:

 1. Qual o cargo ocupado pelo requerente? Indicar a carreira e referência.

2. Qual a data de ingresso do requerente no serviço público?

3. A Lei Federal n. 8880/94 foi adequadamente aplicada à carreira do 

requerente?

4. A carreira do requerente foi reestruturada após a edição da Lei Federal 

n. 8880/94? Indicar a norma que implementou a reestruturação.

5. Por ocasião da reestruturação, houve reposição, total ou parcial, da 

defasagem apurada em razão da aplicação da Lei Federal n. 8880/94?

6. Há defasagem pendente de incorporação? Se sim, indicar o percentual?

7. Qual o valor correto dos vencimentos do requerente? Discriminar.

8. Nos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da ação, e observada a 

data de admissão do requerente no serviço público, existem valores 

pendentes de pagamento? Discriminar.

Desde logo ARBITRO honorários periciais no importe de R$ 300,00 

(trezentos reais), conforme parâmetro mínimo estabelecido na Resolução 

n. 232/2016 do CNJ.

INTIMEM-se as partes para os fins do artigo 465, parágrafos 1º e 3º, do 

CPC, sendo-lhes facultado, no prazo de 15 (quinze) dias, arguir o 

impedimento ou a suspeição do perito, indicar assistentes técnicos, 

apresentar quesitos complementares e manifestar-se sobre o valor dos 

honorários periciais. Anoto que as partes deverão justificar a pertinência e 

necessidade de seus quesitos, sob pena de indeferimento, na forma do 

artigo 470, inciso I, do CPC.

Considerando que “na fase autônoma de liquidação de sentença (por 

arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos 

honorários periciais” (STJ, Tema 871), INTIME-se a parte executada para 

depositar o valor dos honorários, no prazo de 15 (quinze) dias.

Caso qualquer das partes apresente questionamentos ou quesitos, 

VOLTEM-me conclusos.

Realizado o depósito dos honorários e não sendo formulados quesitos 

complementares pelas partes, INTIME-se o perito para apresentar o laudo 

em cartório, mediante fiel observância ao estabelecido no artigo 473 do 

CPC, no prazo de 30 (trinta) dias.

Apresentado o laudo, INTIMEM-se as partes para manifestação, no prazo 

comum de 15 (quinze) dias, oportunidade para que seus assistentes 

técnicos apresentem seus pareceres (artigo 477, parágrafo 1º, do CPC).

Os honorários periciais serão pagos apenas ao final dos trabalhos 

periciais, depois de entregue o laudo e prestados todos os 

esclarecimentos necessários.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): João Thiago de França Guerra

 Cod. Proc.: 1048187 Nr: 45552-57.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO FERREIRA SAMPAIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILKER CHRISTI CORREA - 

OAB:12228

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS OTÁVIO TROVO 

MARQUES DE SOUZA - OAB:5266-MT-PROC

 Vistos.

Na decisão anterior, este Juízo nomeou perito, formulou quesitos e arbitrou 

honorários periciais. Todavia, verifico que não houve, até a presente data, 

depósito do valor dos honorários periciais. Por conta disso, lastreado no 

entendimento do Tema 871/STJ e nos reiterados precedentes do TJMT, 

DETERMINO expeça-se Requisição de Pequeno Valor (RPV) em favor do 

perito para pagamento dos honorários, no prazo de até 02 (dois) meses, 

mediante depósito bancário na Conta Única do TJMT (art. 535, §3º, II do 

CPC), sob pena de bloqueio dos valores via BacenJud.

INTIME-se o Sr. Perito, bem como as partes e assistentes técnicos, para 

imediato início dos trabalhos periciais. O laudo pericial deverá ser entregue 

no prazo de 30 (trinta) dias.

Apresentado o laudo, INTIMEM-se as partes para manifestação, no prazo 

comum de 15 (quinze) dias, oportunidade para que seus assistentes 

técnicos apresentem pareceres (artigo 477, parágrafo 1º, do CPC).

Os honorários periciais serão pagos apenas ao final dos trabalhos 

periciais, depois de entregue o laudo e prestados todos os 

esclarecimentos necessários.

INTIMEM-se.

CUMPRA-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): João Thiago de França Guerra

 Cod. Proc.: 1029602 Nr: 36625-05.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RITA MEURER VICTOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA LUCIA RICARTE - 

OAB:4.411/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARILCI M. F. DE SOUZA 

COSTA E SILVA - PROC. ESTAD - OAB:4646

 Vistos.

Na decisão anterior, este Juízo nomeou perito, formulou quesitos e arbitrou 

honorários periciais. Todavia, verifico que não houve, até a presente data, 

depósito do valor dos honorários periciais. Por conta disso, lastreado no 

entendimento do Tema 871/STJ e nos reiterados precedentes do TJMT, 

DETERMINO expeça-se Requisição de Pequeno Valor (RPV) em favor do 

perito para pagamento dos honorários, no prazo de até 02 (dois) meses, 

mediante depósito bancário na Conta Única do TJMT (art. 535, §3º, II do 

CPC), sob pena de bloqueio dos valores via BacenJud.
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INTIME-se o Sr. Perito, bem como as partes e assistentes técnicos, para 

imediato início dos trabalhos periciais. O laudo pericial deverá ser entregue 

no prazo de 30 (trinta) dias.

Apresentado o laudo, INTIMEM-se as partes para manifestação, no prazo 

comum de 15 (quinze) dias, oportunidade para que seus assistentes 

técnicos apresentem pareceres (artigo 477, parágrafo 1º, do CPC).

Os honorários periciais serão pagos apenas ao final dos trabalhos 

periciais, depois de entregue o laudo e prestados todos os 

esclarecimentos necessários.

INTIMEM-se.

CUMPRA-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): João Thiago de França Guerra

 Cod. Proc.: 1030588 Nr: 37045-10.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TATIANA ROSA CARVALHO RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREI COSTA TAKAKI - 

OAB:12.981, JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 9.309

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALDEMAR PINHEIRO DOS 

SANTOS - OAB:

 Vistos etc.

Trata-se de procedimento de liquidação de sentença por arbitramento.

O incidente processa-se regularmente, tendo sido oportunizado às partes 

a apresentação de documentos e/ou pareceres elucidativos.

Vieram-me os autos conclusos.

 O presente incidente tem por objeto a verificação da existência da 

defasagem salarial decorrente da implantação da URV, bem como a 

identificação de sua dimensão.

A vista da natureza eminentemente técnica da investigação, resta 

imprescindível a realização de perícia.

Para tanto, NOMEIO como perito judicial o contador GERSON FANAIA 

PEREIRA, com endereço profissional na Av. Brasília, 316, Apto 1502 - Ed 

América do Norte - Jardim das Américas, Cuiabá-MT, fone (65) 3023-7223, 

(65) 3023-5415, (65) 9981-0779 e (65) 2129-2135 e endereço eletrônico 

fanaiar@terra.com.br. O perito deverá desempenhar seu múnus nos 

termos dos artigos 466 e 473, parágrafo 3º do CPC, independentemente 

de compromisso.

Observados os parâmetros fixados na sentença e respeitadas as teses 

fixadas nos Temas 810/STF e 905/STJ, entendo suficiente para o 

esclarecimento da questão controvertida que o Senhor Perito, na forma do 

artigo 473 do CPC, responda aos seguintes QUESITOS:

 1. Qual o cargo ocupado pelo requerente? Indicar a carreira e referência.

2. Qual a data de ingresso do requerente no serviço público?

3. A Lei Federal n. 8880/94 foi adequadamente aplicada à carreira do 

requerente?

4. A carreira do requerente foi reestruturada após a edição da Lei Federal 

n. 8880/94? Indicar a norma que implementou a reestruturação.

5. Por ocasião da reestruturação, houve reposição, total ou parcial, da 

defasagem apurada em razão da aplicação da Lei Federal n. 8880/94?

6. Há defasagem pendente de incorporação? Se sim, indicar o percentual?

7. Qual o valor correto dos vencimentos do requerente? Discriminar.

8. Nos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da ação, e observada a 

data de admissão do requerente no serviço público, existem valores 

pendentes de pagamento? Discriminar.

Desde logo ARBITRO honorários periciais no importe de R$ 300,00 

(trezentos reais), conforme parâmetro mínimo estabelecido na Resolução 

n. 232/2016 do CNJ.

INTIMEM-se as partes para os fins do artigo 465, parágrafos 1º e 3º, do 

CPC, sendo-lhes facultado, no prazo de 15 (quinze) dias, arguir o 

impedimento ou a suspeição do perito, indicar assistentes técnicos, 

apresentar quesitos complementares e manifestar-se sobre o valor dos 

honorários periciais. Anoto que as partes deverão justificar a pertinência e 

necessidade de seus quesitos, sob pena de indeferimento, na forma do 

artigo 470, inciso I, do CPC.

Considerando que “na fase autônoma de liquidação de sentença (por 

arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos 

honorários periciais” (STJ, Tema 871), INTIME-se a parte executada para 

depositar o valor dos honorários, no prazo de 15 (quinze) dias.

Caso qualquer das partes apresente questionamentos ou quesitos, 

VOLTEM-me conclusos.

Realizado o depósito dos honorários e não sendo formulados quesitos 

complementares pelas partes, INTIME-se o perito para apresentar o laudo 

em cartório, mediante fiel observância ao estabelecido no artigo 473 do 

CPC, no prazo de 30 (trinta) dias.

Apresentado o laudo, INTIMEM-se as partes para manifestação, no prazo 

comum de 15 (quinze) dias, oportunidade para que seus assistentes 

técnicos apresentem seus pareceres (artigo 477, parágrafo 1º, do CPC).

Os honorários periciais serão pagos apenas ao final dos trabalhos 

periciais, depois de entregue o laudo e prestados todos os 

esclarecimentos necessários.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): João Thiago de França Guerra

 Cod. Proc.: 1030625 Nr: 37074-60.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TIAGO LUIS DE ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREI COSTA TAKAKI - 

OAB:12.981, JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 9.309

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA REGINA SOUZA 

RAMOS - OAB:

 Vistos.

Na decisão anterior, este Juízo nomeou perito, formulou quesitos e arbitrou 

honorários periciais. Todavia, verifico que não houve, até a presente data, 

depósito do valor dos honorários periciais. Por conta disso, lastreado no 

entendimento do Tema 871/STJ e nos reiterados precedentes do TJMT, 

DETERMINO expeça-se Requisição de Pequeno Valor (RPV) em favor do 

perito para pagamento dos honorários, no prazo de até 02 (dois) meses, 

mediante depósito bancário na Conta Única do TJMT (art. 535, §3º, II do 

CPC), sob pena de bloqueio dos valores via BacenJud.

INTIME-se o Sr. Perito, bem como as partes e assistentes técnicos, para 

imediato início dos trabalhos periciais. O laudo pericial deverá ser entregue 

no prazo de 30 (trinta) dias.

Apresentado o laudo, INTIMEM-se as partes para manifestação, no prazo 

comum de 15 (quinze) dias, oportunidade para que seus assistentes 

técnicos apresentem pareceres (artigo 477, parágrafo 1º, do CPC).

Os honorários periciais serão pagos apenas ao final dos trabalhos 

periciais, depois de entregue o laudo e prestados todos os 

esclarecimentos necessários.

INTIMEM-se.

CUMPRA-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): João Thiago de França Guerra

 Cod. Proc.: 1031331 Nr: 37398-50.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DO ROSÁRIO BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO DA COSTA MARQUES - 

OAB:17154/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALDEMAR PINHEIRO DOS 

SANTOS - OAB:PROC.

 Vistos etc.

Trata-se de procedimento de liquidação de sentença por arbitramento.

O incidente processa-se regularmente, tendo sido oportunizado às partes 

a apresentação de documentos e/ou pareceres elucidativos.

Vieram-me os autos conclusos.

 O presente incidente tem por objeto a verificação da existência da 

defasagem salarial decorrente da implantação da URV, bem como a 

identificação de sua dimensão.

A vista da natureza eminentemente técnica da investigação, resta 

imprescindível a realização de perícia.

Para tanto, NOMEIO como perito judicial o contador GERSON FANAIA 

PEREIRA, com endereço profissional na Av. Brasília, 316, Apto 1502 - Ed 

América do Norte - Jardim das Américas, Cuiabá-MT, fone (65) 3023-7223, 

(65) 3023-5415, (65) 9981-0779 e (65) 2129-2135 e endereço eletrônico 

fanaiar@terra.com.br. O perito deverá desempenhar seu múnus nos 
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termos dos artigos 466 e 473, parágrafo 3º do CPC, independentemente 

de compromisso.

Observados os parâmetros fixados na sentença e respeitadas as teses 

fixadas nos Temas 810/STF e 905/STJ, entendo suficiente para o 

esclarecimento da questão controvertida que o Senhor Perito, na forma do 

artigo 473 do CPC, responda aos seguintes QUESITOS:

 1. Qual o cargo ocupado pelo requerente? Indicar a carreira e referência.

2. Qual a data de ingresso do requerente no serviço público?

3. A Lei Federal n. 8880/94 foi adequadamente aplicada à carreira do 

requerente?

4. A carreira do requerente foi reestruturada após a edição da Lei Federal 

n. 8880/94? Indicar a norma que implementou a reestruturação.

5. Por ocasião da reestruturação, houve reposição, total ou parcial, da 

defasagem apurada em razão da aplicação da Lei Federal n. 8880/94?

6. Há defasagem pendente de incorporação? Se sim, indicar o percentual?

7. Qual o valor correto dos vencimentos do requerente? Discriminar.

8. Nos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da ação, e observada a 

data de admissão do requerente no serviço público, existem valores 

pendentes de pagamento? Discriminar.

Desde logo ARBITRO honorários periciais no importe de R$ 300,00 

(trezentos reais), conforme parâmetro mínimo estabelecido na Resolução 

n. 232/2016 do CNJ.

INTIMEM-se as partes para os fins do artigo 465, parágrafos 1º e 3º, do 

CPC, sendo-lhes facultado, no prazo de 15 (quinze) dias, arguir o 

impedimento ou a suspeição do perito, indicar assistentes técnicos, 

apresentar quesitos complementares e manifestar-se sobre o valor dos 

honorários periciais. Anoto que as partes deverão justificar a pertinência e 

necessidade de seus quesitos, sob pena de indeferimento, na forma do 

artigo 470, inciso I, do CPC.

Considerando que “na fase autônoma de liquidação de sentença (por 

arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos 

honorários periciais” (STJ, Tema 871), INTIME-se a parte executada para 

depositar o valor dos honorários, no prazo de 15 (quinze) dias.

Caso qualquer das partes apresente questionamentos ou quesitos, 

VOLTEM-me conclusos.

Realizado o depósito dos honorários e não sendo formulados quesitos 

complementares pelas partes, INTIME-se o perito para apresentar o laudo 

em cartório, mediante fiel observância ao estabelecido no artigo 473 do 

CPC, no prazo de 30 (trinta) dias.

Apresentado o laudo, INTIMEM-se as partes para manifestação, no prazo 

comum de 15 (quinze) dias, oportunidade para que seus assistentes 

técnicos apresentem seus pareceres (artigo 477, parágrafo 1º, do CPC).

Os honorários periciais serão pagos apenas ao final dos trabalhos 

periciais, depois de entregue o laudo e prestados todos os 

esclarecimentos necessários.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): João Thiago de França Guerra

 Cod. Proc.: 1032116 Nr: 37782-13.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DONISETE TELES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA DORILÊO CARDOSO 

- OAB:OAB/MT 15.652, JACKSON NICOLA MAIOLINO - 

OAB:17.147/MT, PAOLA REZENDE BEJARANO - OAB:22309/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALDEMAR PINHEIRO DOS 

SANTOS - OAB:PROC.

 Vistos.

Na decisão anterior, este Juízo nomeou perito, formulou quesitos e arbitrou 

honorários periciais. Todavia, verifico que não houve, até a presente data, 

depósito do valor dos honorários periciais. Por conta disso, lastreado no 

entendimento do Tema 871/STJ e nos reiterados precedentes do TJMT, 

DETERMINO expeça-se Requisição de Pequeno Valor (RPV) em favor do 

perito para pagamento dos honorários, no prazo de até 02 (dois) meses, 

mediante depósito bancário na Conta Única do TJMT (art. 535, §3º, II do 

CPC), sob pena de bloqueio dos valores via BacenJud.

INTIME-se o Sr. Perito, bem como as partes e assistentes técnicos, para 

imediato início dos trabalhos periciais. O laudo pericial deverá ser entregue 

no prazo de 30 (trinta) dias.

Apresentado o laudo, INTIMEM-se as partes para manifestação, no prazo 

comum de 15 (quinze) dias, oportunidade para que seus assistentes 

técnicos apresentem pareceres (artigo 477, parágrafo 1º, do CPC).

Os honorários periciais serão pagos apenas ao final dos trabalhos 

periciais, depois de entregue o laudo e prestados todos os 

esclarecimentos necessários.

INTIMEM-se.

CUMPRA-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): João Thiago de França Guerra

 Cod. Proc.: 1034618 Nr: 38946-13.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EUFRANSINA DA COSTA MAGALHÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO DA COSTA MARQUES - 

OAB:17.154/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALDEMAR PINHEIRO DOS 

SANTOS - OAB:PROC.

 Vistos.

Na decisão anterior, este Juízo nomeou perito, formulou quesitos e arbitrou 

honorários periciais. Todavia, verifico que não houve, até a presente data, 

depósito do valor dos honorários periciais. Por conta disso, lastreado no 

entendimento do Tema 871/STJ e nos reiterados precedentes do TJMT, 

DETERMINO expeça-se Requisição de Pequeno Valor (RPV) em favor do 

perito para pagamento dos honorários, no prazo de até 02 (dois) meses, 

mediante depósito bancário na Conta Única do TJMT (art. 535, §3º, II do 

CPC), sob pena de bloqueio dos valores via BacenJud.

INTIME-se o Sr. Perito, bem como as partes e assistentes técnicos, para 

imediato início dos trabalhos periciais. O laudo pericial deverá ser entregue 

no prazo de 30 (trinta) dias.

Apresentado o laudo, INTIMEM-se as partes para manifestação, no prazo 

comum de 15 (quinze) dias, oportunidade para que seus assistentes 

técnicos apresentem pareceres (artigo 477, parágrafo 1º, do CPC).

Os honorários periciais serão pagos apenas ao final dos trabalhos 

periciais, depois de entregue o laudo e prestados todos os 

esclarecimentos necessários.

INTIMEM-se.

CUMPRA-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): João Thiago de França Guerra

 Cod. Proc.: 1035435 Nr: 39326-36.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILBENE MARIA DE ARRDUA FRANÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUCILENE ALVES DE ARRUDA 

BORGES - OAB:15798, JUCINIRA CORRÊA DE FRANÇA - 

OAB:13.859/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALDEMAR PINHEIRO DOS 

SANTOS - PROC DO ESTADO - OAB:7718-B/MT

 Vistos.

Na decisão anterior, este Juízo nomeou perito, formulou quesitos e arbitrou 

honorários periciais. Todavia, verifico que não houve, até a presente data, 

depósito do valor dos honorários periciais. Por conta disso, lastreado no 

entendimento do Tema 871/STJ e nos reiterados precedentes do TJMT, 

DETERMINO expeça-se Requisição de Pequeno Valor (RPV) em favor do 

perito para pagamento dos honorários, no prazo de até 02 (dois) meses, 

mediante depósito bancário na Conta Única do TJMT (art. 535, §3º, II do 

CPC), sob pena de bloqueio dos valores via BacenJud.

INTIME-se o Sr. Perito, bem como as partes e assistentes técnicos, para 

imediato início dos trabalhos periciais. O laudo pericial deverá ser entregue 

no prazo de 30 (trinta) dias.

Apresentado o laudo, INTIMEM-se as partes para manifestação, no prazo 

comum de 15 (quinze) dias, oportunidade para que seus assistentes 

técnicos apresentem pareceres (artigo 477, parágrafo 1º, do CPC).

Os honorários periciais serão pagos apenas ao final dos trabalhos 

periciais, depois de entregue o laudo e prestados todos os 

esclarecimentos necessários.

INTIMEM-se.
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CUMPRA-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): João Thiago de França Guerra

 Cod. Proc.: 1036147 Nr: 39663-25.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANDRA MARA HAENISCH PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMARAL AUGUSTO DA SILVA 

JUNIOR - OAB:11588

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alex Nascimento de Oliveira 

- OAB:, Allison Akerley da Silva - OAB:

 Vistos etc.

Trata-se de procedimento de liquidação de sentença por arbitramento.

O incidente processa-se regularmente, tendo sido oportunizado às partes 

a apresentação de documentos e/ou pareceres elucidativos.

Vieram-me os autos conclusos.

 O presente incidente tem por objeto a verificação da existência da 

defasagem salarial decorrente da implantação da URV, bem como a 

identificação de sua dimensão.

A vista da natureza eminentemente técnica da investigação, resta 

imprescindível a realização de perícia.

Para tanto, NOMEIO como perito judicial o contador GERSON FANAIA 

PEREIRA, com endereço profissional na Av. Brasília, 316, Apto 1502 - Ed 

América do Norte - Jardim das Américas, Cuiabá-MT, fone (65) 3023-7223, 

(65) 3023-5415, (65) 9981-0779 e (65) 2129-2135 e endereço eletrônico 

fanaiar@terra.com.br. O perito deverá desempenhar seu múnus nos 

termos dos artigos 466 e 473, parágrafo 3º do CPC, independentemente 

de compromisso.

Observados os parâmetros fixados na sentença e respeitadas as teses 

fixadas nos Temas 810/STF e 905/STJ, entendo suficiente para o 

esclarecimento da questão controvertida que o Senhor Perito, na forma do 

artigo 473 do CPC, responda aos seguintes QUESITOS:

 1. Qual o cargo ocupado pelo requerente? Indicar a carreira e referência.

2. Qual a data de ingresso do requerente no serviço público?

3. A Lei Federal n. 8880/94 foi adequadamente aplicada à carreira do 

requerente?

4. A carreira do requerente foi reestruturada após a edição da Lei Federal 

n. 8880/94? Indicar a norma que implementou a reestruturação.

5. Por ocasião da reestruturação, houve reposição, total ou parcial, da 

defasagem apurada em razão da aplicação da Lei Federal n. 8880/94?

6. Há defasagem pendente de incorporação? Se sim, indicar o percentual?

7. Qual o valor correto dos vencimentos do requerente? Discriminar.

8. Nos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da ação, e observada a 

data de admissão do requerente no serviço público, existem valores 

pendentes de pagamento? Discriminar.

Desde logo ARBITRO honorários periciais no importe de R$ 300,00 

(trezentos reais), conforme parâmetro mínimo estabelecido na Resolução 

n. 232/2016 do CNJ.

INTIMEM-se as partes para os fins do artigo 465, parágrafos 1º e 3º, do 

CPC, sendo-lhes facultado, no prazo de 15 (quinze) dias, arguir o 

impedimento ou a suspeição do perito, indicar assistentes técnicos, 

apresentar quesitos complementares e manifestar-se sobre o valor dos 

honorários periciais. Anoto que as partes deverão justificar a pertinência e 

necessidade de seus quesitos, sob pena de indeferimento, na forma do 

artigo 470, inciso I, do CPC.

Considerando que “na fase autônoma de liquidação de sentença (por 

arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos 

honorários periciais” (STJ, Tema 871), INTIME-se a parte executada para 

depositar o valor dos honorários, no prazo de 15 (quinze) dias.

Caso qualquer das partes apresente questionamentos ou quesitos, 

VOLTEM-me conclusos.

Realizado o depósito dos honorários e não sendo formulados quesitos 

complementares pelas partes, INTIME-se o perito para apresentar o laudo 

em cartório, mediante fiel observância ao estabelecido no artigo 473 do 

CPC, no prazo de 30 (trinta) dias.

Apresentado o laudo, INTIMEM-se as partes para manifestação, no prazo 

comum de 15 (quinze) dias, oportunidade para que seus assistentes 

técnicos apresentem seus pareceres (artigo 477, parágrafo 1º, do CPC).

Os honorários periciais serão pagos apenas ao final dos trabalhos 

periciais, depois de entregue o laudo e prestados todos os 

esclarecimentos necessários.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): João Thiago de França Guerra

 Cod. Proc.: 1007870 Nr: 26757-03.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MICHELLY GONÇALVES DE MATOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMYR CESAR FRANCO - 

OAB:OAB/MT 14.09

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO - OAB:PGE

 Vistos.

Na decisão anterior, este Juízo nomeou perito, formulou quesitos e arbitrou 

honorários periciais. Todavia, verifico que não houve, até a presente data, 

depósito do valor dos honorários periciais. Por conta disso, lastreado no 

entendimento do Tema 871/STJ e nos reiterados precedentes do TJMT, 

DETERMINO expeça-se Requisição de Pequeno Valor (RPV) em favor do 

perito para pagamento dos honorários, no prazo de até 02 (dois) meses, 

mediante depósito bancário na Conta Única do TJMT (art. 535, §3º, II do 

CPC), sob pena de bloqueio dos valores via BacenJud.

INTIME-se o Sr. Perito, bem como as partes e assistentes técnicos, para 

imediato início dos trabalhos periciais. O laudo pericial deverá ser entregue 

no prazo de 30 (trinta) dias.

Apresentado o laudo, INTIMEM-se as partes para manifestação, no prazo 

comum de 15 (quinze) dias, oportunidade para que seus assistentes 

técnicos apresentem pareceres (artigo 477, parágrafo 1º, do CPC).

Os honorários periciais serão pagos apenas ao final dos trabalhos 

periciais, depois de entregue o laudo e prestados todos os 

esclarecimentos necessários.

INTIMEM-se.

CUMPRA-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): João Thiago de França Guerra

 Cod. Proc.: 1009961 Nr: 27575-52.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIRLEY TANIA DA SILVA PADILHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KHERMAN SORBONE BATISTA DE 

ANUNCIAÇAO - OAB:18054/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA REGINA SOUZA 

RAMOS-PROCURADORA ESTADO - OAB:

 Vistos.

Na decisão anterior, este Juízo nomeou perito, formulou quesitos e arbitrou 

honorários periciais. Todavia, verifico que não houve, até a presente data, 

depósito do valor dos honorários periciais. Por conta disso, lastreado no 

entendimento do Tema 871/STJ e nos reiterados precedentes do TJMT, 

DETERMINO expeça-se Requisição de Pequeno Valor (RPV) em favor do 

perito para pagamento dos honorários, no prazo de até 02 (dois) meses, 

mediante depósito bancário na Conta Única do TJMT (art. 535, §3º, II do 

CPC), sob pena de bloqueio dos valores via BacenJud.

INTIME-se o Sr. Perito, bem como as partes e assistentes técnicos, para 

imediato início dos trabalhos periciais. O laudo pericial deverá ser entregue 

no prazo de 30 (trinta) dias.

Apresentado o laudo, INTIMEM-se as partes para manifestação, no prazo 

comum de 15 (quinze) dias, oportunidade para que seus assistentes 

técnicos apresentem pareceres (artigo 477, parágrafo 1º, do CPC).

Os honorários periciais serão pagos apenas ao final dos trabalhos 

periciais, depois de entregue o laudo e prestados todos os 

esclarecimentos necessários.

INTIMEM-se.

CUMPRA-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): João Thiago de França Guerra

 Cod. Proc.: 1005821 Nr: 25819-08.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 
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Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELISON ALVES BEZERRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA DE JESUS CARVALHO 

PIMENTEL - OAB:15.912/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS OTÁVIO TROVO 

MARQUES DE SOUZA - OAB:5266-MT-PROC

 Vistos.

Na decisão anterior, este Juízo nomeou perito, formulou quesitos e arbitrou 

honorários periciais. Os honorários foram arbitrados a partir da premissa 

da suficiência dos quesitos do Juízo para o esclarecimento dos pontos 

controvertidos.

Todavia, as partes apresentaram novos quesitos. Para que não haja 

alegação de cerceamento de defesa, este Juízo não irá indeferir os 

quesitos formulados pelas partes. Todavia, as novas indagações 

aumentaram a complexidade do trabalho pericial.

Razão disso, REVISO o valor dos honorários periciais para R$ 350,00 

(trezentos e cinquenta reais), a fim de adequá-lo à verdadeira extensão 

do trabalho a ser desenvolvido pelo perito.

De outro lado, não houve, até a presente data, depósito do valor dos 

honorários periciais. Por conta disso, lastreado no entendimento do Tema 

871/STJ e nos reiterados precedentes do TJMT, DETERMINO expeça-se 

Requisição de Pequeno Valor (RPV) em favor do perito para pagamento 

dos honorários, no prazo de até 02 (dois) meses, mediante depósito 

bancário na Conta Única do TJMT (art. 535, §3º, II do CPC), sob pena de 

bloqueio dos valores via BacenJud.

INTIME-se o Sr. Perito, bem como as partes e assistentes técnicos, para 

imediato início dos trabalhos periciais. O laudo pericial deverá ser entregue 

no prazo de 30 (trinta) dias.

Apresentado o laudo, INTIMEM-se as partes para manifestação, no prazo 

comum de 15 (quinze) dias, oportunidade para que seus assistentes 

técnicos apresentem pareceres (artigo 477, parágrafo 1º, do CPC).

Os honorários periciais serão pagos apenas ao final dos trabalhos 

periciais, depois de entregue o laudo e prestados todos os 

esclarecimentos necessários.

INTIMEM-se.

CUMPRA-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): João Thiago de França Guerra

 Cod. Proc.: 931443 Nr: 50103-17.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE GOMES FILHOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELY MARIA DA CRUZ 

MENDONÇA - OAB:2100/MT, PATRICIA DA CRUZ MENDONÇA DA LUZ - 

OAB:24.398

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO (PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:PROC ESTADO

 Vistos.

Na decisão anterior, este Juízo nomeou perito, formulou quesitos e arbitrou 

honorários periciais. Os honorários foram arbitrados a partir da premissa 

da suficiência dos quesitos do Juízo para o esclarecimento dos pontos 

controvertidos.

Todavia, as partes apresentaram novos quesitos. Para que não haja 

alegação de cerceamento de defesa, este Juízo não irá indeferir os 

quesitos formulados pelas partes. Todavia, as novas indagações 

aumentaram a complexidade do trabalho pericial.

Razão disso, REVISO o valor dos honorários periciais para R$ 350,00 

(trezentos e cinquenta reais), a fim de adequá-lo à verdadeira extensão 

do trabalho a ser desenvolvido pelo perito.

De outro lado, não houve, até a presente data, depósito do valor dos 

honorários periciais. Por conta disso, lastreado no entendimento do Tema 

871/STJ e nos reiterados precedentes do TJMT, DETERMINO expeça-se 

Requisição de Pequeno Valor (RPV) em favor do perito para pagamento 

dos honorários, no prazo de até 02 (dois) meses, mediante depósito 

bancário na Conta Única do TJMT (art. 535, §3º, II do CPC), sob pena de 

bloqueio dos valores via BacenJud.

INTIME-se o Sr. Perito, bem como as partes e assistentes técnicos, para 

imediato início dos trabalhos periciais. O laudo pericial deverá ser entregue 

no prazo de 30 (trinta) dias.

Apresentado o laudo, INTIMEM-se as partes para manifestação, no prazo 

comum de 15 (quinze) dias, oportunidade para que seus assistentes 

técnicos apresentem pareceres (artigo 477, parágrafo 1º, do CPC).

Os honorários periciais serão pagos apenas ao final dos trabalhos 

periciais, depois de entregue o laudo e prestados todos os 

esclarecimentos necessários.

INTIMEM-se.

CUMPRA-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): João Thiago de França Guerra

 Cod. Proc.: 934127 Nr: 51485-45.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WANDERLEA SANTANA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTELA REDIVO DA COSTA - 

OAB:16.663 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO - OAB:PROCURADOR EST

 Vistos.

Na decisão anterior, este Juízo nomeou perito, formulou quesitos e arbitrou 

honorários periciais. Todavia, verifico que não houve, até a presente data, 

depósito do valor dos honorários periciais. Por conta disso, lastreado no 

entendimento do Tema 871/STJ e nos reiterados precedentes do TJMT, 

DETERMINO expeça-se Requisição de Pequeno Valor (RPV) em favor do 

perito para pagamento dos honorários, no prazo de até 02 (dois) meses, 

mediante depósito bancário na Conta Única do TJMT (art. 535, §3º, II do 

CPC), sob pena de bloqueio dos valores via BacenJud.

INTIME-se o Sr. Perito, bem como as partes e assistentes técnicos, para 

imediato início dos trabalhos periciais. O laudo pericial deverá ser entregue 

no prazo de 30 (trinta) dias.

Apresentado o laudo, INTIMEM-se as partes para manifestação, no prazo 

comum de 15 (quinze) dias, oportunidade para que seus assistentes 

técnicos apresentem pareceres (artigo 477, parágrafo 1º, do CPC).

Os honorários periciais serão pagos apenas ao final dos trabalhos 

periciais, depois de entregue o laudo e prestados todos os 

esclarecimentos necessários.

INTIMEM-se.

CUMPRA-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): João Thiago de França Guerra

 Cod. Proc.: 937262 Nr: 53227-08.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NATALINO NERES DE SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO - SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAUCO JOSE CARNEIRO 

FERREIRA - OAB:11246

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO - OAB:PROCURADOR EST

 Vistos.

Na decisão anterior, este Juízo nomeou perito, formulou quesitos e arbitrou 

honorários periciais. Todavia, verifico que não houve, até a presente data, 

depósito do valor dos honorários periciais. Por conta disso, lastreado no 

entendimento do Tema 871/STJ e nos reiterados precedentes do TJMT, 

DETERMINO expeça-se Requisição de Pequeno Valor (RPV) em favor do 

perito para pagamento dos honorários, no prazo de até 02 (dois) meses, 

mediante depósito bancário na Conta Única do TJMT (art. 535, §3º, II do 

CPC), sob pena de bloqueio dos valores via BacenJud.

INTIME-se o Sr. Perito, bem como as partes e assistentes técnicos, para 

imediato início dos trabalhos periciais. O laudo pericial deverá ser entregue 

no prazo de 30 (trinta) dias.

Apresentado o laudo, INTIMEM-se as partes para manifestação, no prazo 

comum de 15 (quinze) dias, oportunidade para que seus assistentes 

técnicos apresentem pareceres (artigo 477, parágrafo 1º, do CPC).

Os honorários periciais serão pagos apenas ao final dos trabalhos 

periciais, depois de entregue o laudo e prestados todos os 

esclarecimentos necessários.
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INTIMEM-se.

CUMPRA-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): João Thiago de França Guerra

 Cod. Proc.: 941742 Nr: 55611-41.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DARLENE DA SILVA MOURA DE BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGINA MARIA DE MORAES - 

OAB:3255/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS OTÁVIO TROVO 

MARQUES DE SOUZA - OAB:5266-MT-PROC

 Vistos.

Na decisão anterior, este Juízo nomeou perito, formulou quesitos e arbitrou 

honorários periciais. Todavia, verifico que não houve, até a presente data, 

depósito do valor dos honorários periciais. Por conta disso, lastreado no 

entendimento do Tema 871/STJ e nos reiterados precedentes do TJMT, 

DETERMINO expeça-se Requisição de Pequeno Valor (RPV) em favor do 

perito para pagamento dos honorários, no prazo de até 02 (dois) meses, 

mediante depósito bancário na Conta Única do TJMT (art. 535, §3º, II do 

CPC), sob pena de bloqueio dos valores via BacenJud.

INTIME-se o Sr. Perito, bem como as partes e assistentes técnicos, para 

imediato início dos trabalhos periciais. O laudo pericial deverá ser entregue 

no prazo de 30 (trinta) dias.

Apresentado o laudo, INTIMEM-se as partes para manifestação, no prazo 

comum de 15 (quinze) dias, oportunidade para que seus assistentes 

técnicos apresentem pareceres (artigo 477, parágrafo 1º, do CPC).

Os honorários periciais serão pagos apenas ao final dos trabalhos 

periciais, depois de entregue o laudo e prestados todos os 

esclarecimentos necessários.

INTIMEM-se.

CUMPRA-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): João Thiago de França Guerra

 Cod. Proc.: 917465 Nr: 41718-80.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEISE FLORENTINA DE CAMPOS TEIXEIRA, EVERALDO 

GONÇALO BISMARK RODRIGUES, MARILU FERNANDES, IVONE 

SLUSARSKI, JADIR ANTONIO DA SILVA, MONYA ZORAIMA DUARTE 

PEREIRA RAMOS DA SILVA, ROMUALDO PRATA VIDAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ITAMAR MACIEL DE SANTANA - 

OAB:18221

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO - OAB:PGE

 Vistos etc.

Trata-se de procedimento de liquidação de sentença por arbitramento.

O incidente processa-se regularmente, tendo sido oportunizado às partes 

a apresentação de documentos e/ou pareceres elucidativos.

Vieram-me os autos conclusos.

 O presente incidente tem por objeto a verificação da existência da 

defasagem salarial decorrente da implantação da URV, bem como a 

identificação de sua dimensão.

A vista da natureza eminentemente técnica da investigação, resta 

imprescindível a realização de perícia.

Para tanto, NOMEIO como perito judicial o contador GERSON FANAIA 

PEREIRA, com endereço profissional na Av. Brasília, 316, Apto 1502 - Ed 

América do Norte - Jardim das Américas, Cuiabá-MT, fone (65) 3023-7223, 

(65) 3023-5415, (65) 9981-0779 e (65) 2129-2135 e endereço eletrônico 

fanaiar@terra.com.br. O perito deverá desempenhar seu múnus nos 

termos dos artigos 466 e 473, parágrafo 3º do CPC, independentemente 

de compromisso.

Observados os parâmetros fixados na sentença e respeitadas as teses 

fixadas nos Temas 810/STF e 905/STJ, entendo suficiente para o 

esclarecimento da questão controvertida que o Senhor Perito, na forma do 

artigo 473 do CPC, responda aos seguintes QUESITOS:

 1. Qual o cargo ocupado pelo requerente? Indicar a carreira e referência.

2. Qual a data de ingresso do requerente no serviço público?

3. A Lei Federal n. 8880/94 foi adequadamente aplicada à carreira do 

requerente?

4. A carreira do requerente foi reestruturada após a edição da Lei Federal 

n. 8880/94? Indicar a norma que implementou a reestruturação.

5. Por ocasião da reestruturação, houve reposição, total ou parcial, da 

defasagem apurada em razão da aplicação da Lei Federal n. 8880/94?

6. Há defasagem pendente de incorporação? Se sim, indicar o percentual?

7. Qual o valor correto dos vencimentos do requerente? Discriminar.

8. Nos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da ação, e observada a 

data de admissão do requerente no serviço público, existem valores 

pendentes de pagamento? Discriminar.

Desde logo ARBITRO honorários periciais no importe de R$ 300,00 

(trezentos reais), conforme parâmetro mínimo estabelecido na Resolução 

n. 232/2016 do CNJ.

INTIMEM-se as partes para os fins do artigo 465, parágrafos 1º e 3º, do 

CPC, sendo-lhes facultado, no prazo de 15 (quinze) dias, arguir o 

impedimento ou a suspeição do perito, indicar assistentes técnicos, 

apresentar quesitos complementares e manifestar-se sobre o valor dos 

honorários periciais. Anoto que as partes deverão justificar a pertinência e 

necessidade de seus quesitos, sob pena de indeferimento, na forma do 

artigo 470, inciso I, do CPC.

Considerando que “na fase autônoma de liquidação de sentença (por 

arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos 

honorários periciais” (STJ, Tema 871), INTIME-se a parte executada para 

depositar o valor dos honorários, no prazo de 15 (quinze) dias.

Caso qualquer das partes apresente questionamentos ou quesitos, 

VOLTEM-me conclusos.

Realizado o depósito dos honorários e não sendo formulados quesitos 

complementares pelas partes, INTIME-se o perito para apresentar o laudo 

em cartório, mediante fiel observância ao estabelecido no artigo 473 do 

CPC, no prazo de 30 (trinta) dias.

Apresentado o laudo, INTIMEM-se as partes para manifestação, no prazo 

comum de 15 (quinze) dias, oportunidade para que seus assistentes 

técnicos apresentem seus pareceres (artigo 477, parágrafo 1º, do CPC).

Os honorários periciais serão pagos apenas ao final dos trabalhos 

periciais, depois de entregue o laudo e prestados todos os 

esclarecimentos necessários.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): João Thiago de França Guerra

 Cod. Proc.: 919322 Nr: 42983-20.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RUBENS SATURNINO DOS ANJOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERLEN CRISTINE PEREIRA KOCH 

- OAB:8428/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO - OAB:PROCURADOR EST

 Vistos.

Na decisão anterior, este Juízo nomeou perito, formulou quesitos e arbitrou 

honorários periciais. Os honorários foram arbitrados a partir da premissa 

da suficiência dos quesitos do Juízo para o esclarecimento dos pontos 

controvertidos.

Todavia, as partes apresentaram novos quesitos. Para que não haja 

alegação de cerceamento de defesa, este Juízo não irá indeferir os 

quesitos formulados pelas partes. Todavia, as novas indagações 

aumentaram a complexidade do trabalho pericial.

Razão disso, REVISO o valor dos honorários periciais para R$ 350,00 

(trezentos e cinquenta reais), a fim de adequá-lo à verdadeira extensão 

do trabalho a ser desenvolvido pelo perito.

De outro lado, não houve, até a presente data, depósito do valor dos 

honorários periciais. Por conta disso, lastreado no entendimento do Tema 

871/STJ e nos reiterados precedentes do TJMT, DETERMINO expeça-se 

Requisição de Pequeno Valor (RPV) em favor do perito para pagamento 

dos honorários, no prazo de até 02 (dois) meses, mediante depósito 

bancário na Conta Única do TJMT (art. 535, §3º, II do CPC), sob pena de 

bloqueio dos valores via BacenJud.

INTIME-se o Sr. Perito, bem como as partes e assistentes técnicos, para 

imediato início dos trabalhos periciais. O laudo pericial deverá ser entregue 
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no prazo de 30 (trinta) dias.

Apresentado o laudo, INTIMEM-se as partes para manifestação, no prazo 

comum de 15 (quinze) dias, oportunidade para que seus assistentes 

técnicos apresentem pareceres (artigo 477, parágrafo 1º, do CPC).

Os honorários periciais serão pagos apenas ao final dos trabalhos 

periciais, depois de entregue o laudo e prestados todos os 

esclarecimentos necessários.

INTIMEM-se.

CUMPRA-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): João Thiago de França Guerra

 Cod. Proc.: 897663 Nr: 28062-56.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARMEM LÚCIA MARQUES DE PAULA, MARCIA REGINA 

DOS SANTOS MORAES, RAQUEL DIAS LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITO MUNICIPAL DE CUIABA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: YANN DIEGGO SOUZA TIMOTEO 

DA ALMEIDA - OAB:MT/ 12025

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ADELAR DAL PISSOL 

(PROCURADOR MUNICIPAL) - OAB:2.838/MT

 Vistos etc.

Trata-se de procedimento de liquidação de sentença por arbitramento.

O incidente processa-se regularmente, tendo sido oportunizado às partes 

a apresentação de documentos e/ou pareceres elucidativos.

Vieram-me os autos conclusos.

 O presente incidente tem por objeto a verificação da existência da 

defasagem salarial decorrente da implantação da URV, bem como a 

identificação de sua dimensão.

A vista da natureza eminentemente técnica da investigação, resta 

imprescindível a realização de perícia.

Para tanto, NOMEIO como perito judicial o contador GERSON FANAIA 

PEREIRA, com endereço profissional na Av. Brasília, 316, Apto 1502 - Ed 

América do Norte - Jardim das Américas, Cuiabá-MT, fone (65) 3023-7223, 

(65) 3023-5415, (65) 9981-0779 e (65) 2129-2135 e endereço eletrônico 

fanaiar@terra.com.br. O perito deverá desempenhar seu múnus nos 

termos dos artigos 466 e 473, parágrafo 3º do CPC, independentemente 

de compromisso.

Observados os parâmetros fixados na sentença e respeitadas as teses 

fixadas nos Temas 810/STF e 905/STJ, entendo suficiente para o 

esclarecimento da questão controvertida que o Senhor Perito, na forma do 

artigo 473 do CPC, responda aos seguintes QUESITOS:

 1. Qual o cargo ocupado pelo requerente? Indicar a carreira e referência.

2. Qual a data de ingresso do requerente no serviço público?

3. A Lei Federal n. 8880/94 foi adequadamente aplicada à carreira do 

requerente?

4. A carreira do requerente foi reestruturada após a edição da Lei Federal 

n. 8880/94? Indicar a norma que implementou a reestruturação.

5. Por ocasião da reestruturação, houve reposição, total ou parcial, da 

defasagem apurada em razão da aplicação da Lei Federal n. 8880/94?

6. Há defasagem pendente de incorporação? Se sim, indicar o percentual?

7. Qual o valor correto dos vencimentos do requerente? Discriminar.

8. Nos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da ação, e observada a 

data de admissão do requerente no serviço público, existem valores 

pendentes de pagamento? Discriminar.

Desde logo ARBITRO honorários periciais no importe de R$ 300,00 

(trezentos reais), conforme parâmetro mínimo estabelecido na Resolução 

n. 232/2016 do CNJ.

INTIMEM-se as partes para os fins do artigo 465, parágrafos 1º e 3º, do 

CPC, sendo-lhes facultado, no prazo de 15 (quinze) dias, arguir o 

impedimento ou a suspeição do perito, indicar assistentes técnicos, 

apresentar quesitos complementares e manifestar-se sobre o valor dos 

honorários periciais. Anoto que as partes deverão justificar a pertinência e 

necessidade de seus quesitos, sob pena de indeferimento, na forma do 

artigo 470, inciso I, do CPC.

Considerando que “na fase autônoma de liquidação de sentença (por 

arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos 

honorários periciais” (STJ, Tema 871), INTIME-se a parte executada para 

depositar o valor dos honorários, no prazo de 15 (quinze) dias.

Caso qualquer das partes apresente questionamentos ou quesitos, 

VOLTEM-me conclusos.

Realizado o depósito dos honorários e não sendo formulados quesitos 

complementares pelas partes, INTIME-se o perito para apresentar o laudo 

em cartório, mediante fiel observância ao estabelecido no artigo 473 do 

CPC, no prazo de 30 (trinta) dias.

Apresentado o laudo, INTIMEM-se as partes para manifestação, no prazo 

comum de 15 (quinze) dias, oportunidade para que seus assistentes 

técnicos apresentem seus pareceres (artigo 477, parágrafo 1º, do CPC).

Os honorários periciais serão pagos apenas ao final dos trabalhos 

periciais, depois de entregue o laudo e prestados todos os 

esclarecimentos necessários.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): João Thiago de França Guerra

 Cod. Proc.: 912851 Nr: 38763-76.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEREZINHA ALVES NASCIMENTO, DELFINA MARIA 

LEAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela cristina da silva 

campos preza - OAB:22660/O, PAOLA FREITAS PENNA - OAB:15.584

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO - OAB:PROCURADOR EST

 Vistos.

Na decisão anterior, este Juízo nomeou perito, formulou quesitos e arbitrou 

honorários periciais. Todavia, foi desconsiderada a existência de múltiplos 

autores, cujas situações particulares hão de ser individualizadas pelo 

trabalho pericial, de modo a produzir cálculo um que revele o montante de 

eventual direito creditório de cada exequente.

Razão disso, mantido o valor base dos honorários periciais em R$ 300,00 

(trezentos reais) e considerando a existência de 2 (dois) autores na 

espécie, a fim de adequar a remuneração do perito à verdadeira extensão 

do trabalho a ser desenvolvido, FIXO o montante de R$ 600,00 (seiscentos 

reais) como valor total dos honorários periciais.

De outro lado, verifico que não houve, até a presente data, depósito do 

valor dos honorários periciais. Por conta disso, lastreado no entendimento 

do Tema 871/STJ e nos reiterados precedentes do TJMT, DETERMINO 

expeça-se Requisição de Pequeno Valor (RPV) em favor do perito para 

pagamento dos honorários, no prazo de até 02 (dois) meses, mediante 

depósito bancário na Conta Única do TJMT (art. 535, §3º, II do CPC), sob 

pena de bloqueio dos valores via BacenJud.

INTIME-se o Sr. Perito, bem como as partes e assistentes técnicos, para 

imediato início dos trabalhos periciais. O laudo pericial deverá ser entregue 

no prazo de 30 (trinta) dias.

Apresentado o laudo, INTIMEM-se as partes para manifestação, no prazo 

comum de 15 (quinze) dias, oportunidade para que seus assistentes 

técnicos apresentem pareceres (artigo 477, parágrafo 1º, do CPC).

Os honorários periciais serão pagos apenas ao final dos trabalhos 

periciais, depois de entregue o laudo e prestados todos os 

esclarecimentos necessários.

INTIMEM-se.

CUMPRA-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): João Thiago de França Guerra

 Cod. Proc.: 1059857 Nr: 50979-35.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOUGLAS VINICIUS DE PAULA ARRUDA, SILVIA 

APARECIDA MASCHIO, WANDERSON SEBASTIÃO BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS MIRANDA - 

OAB:OAB/MT 20.517/O, EDUARDO ADELINO SEMEDO FERNANDES - 

OAB:OAB/MT 20518/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALDEMAR PINHEIRO DOS 

SANTOS PROC DO ESTADO - OAB:

 Vistos.

Na decisão anterior, este Juízo nomeou perito, formulou quesitos e arbitrou 

honorários periciais. Todavia, foi desconsiderada a existência de múltiplos 

autores, cujas situações particulares hão de ser individualizadas pelo 
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trabalho pericial, de modo a produzir cálculo um que revele o montante de 

eventual direito creditório de cada exequente.

Razão disso, mantido o valor base dos honorários periciais em R$ 300,00 

(trezentos reais) e considerando a existência de 3 (três) autores na 

espécie, a fim de adequar a remuneração do perito à verdadeira extensão 

do trabalho a ser desenvolvido, FIXO o montante de R$ 900,00 

(novecentos reais) como valor total dos honorários periciais.

De outro lado, verifico que não houve, até a presente data, depósito do 

valor dos honorários periciais. Por conta disso, lastreado no entendimento 

do Tema 871/STJ e nos reiterados precedentes do TJMT, DETERMINO 

expeça-se Requisição de Pequeno Valor (RPV) em favor do perito para 

pagamento dos honorários, no prazo de até 02 (dois) meses, mediante 

depósito bancário na Conta Única do TJMT (art. 535, §3º, II do CPC), sob 

pena de bloqueio dos valores via BacenJud.

INTIME-se o Sr. Perito, bem como as partes e assistentes técnicos, para 

imediato início dos trabalhos periciais. O laudo pericial deverá ser entregue 

no prazo de 30 (trinta) dias.

Apresentado o laudo, INTIMEM-se as partes para manifestação, no prazo 

comum de 15 (quinze) dias, oportunidade para que seus assistentes 

técnicos apresentem pareceres (artigo 477, parágrafo 1º, do CPC).

Os honorários periciais serão pagos apenas ao final dos trabalhos 

periciais, depois de entregue o laudo e prestados todos os 

esclarecimentos necessários.

INTIMEM-se.

CUMPRA-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): João Thiago de França Guerra

 Cod. Proc.: 1044550 Nr: 43694-88.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLORENCIO LEONARDO DA SILVA, JAIR DA SILVA 

FEITOSA, LUCY MARIA VANNI RANGEL, MARIA BEATA DE CASTRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANY B. RAMOS 

TOCANTINS LEITE - OAB:18653/MT, MARILENA VIEIRA DA SILVA - 

OAB:13603-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Waldemar Pinheiro dos 

Santos - OAB:

 Vistos.

Na decisão anterior, este Juízo nomeou perito, formulou quesitos e arbitrou 

honorários periciais. Todavia, foi desconsiderada a existência de múltiplos 

autores, cujas situações particulares hão de ser individualizadas pelo 

trabalho pericial, de modo a produzir cálculo um que revele o montante de 

eventual direito creditório de cada exequente.

Razão disso, mantido o valor base dos honorários periciais em R$ 300,00 

(trezentos reais) e considerando a existência de 4 (três) autores na 

espécie, a fim de adequar a remuneração do perito à verdadeira extensão 

do trabalho a ser desenvolvido, FIXO o montante de R$ 1.200,00 (um mil e 

duzentos reais) como valor total dos honorários periciais.

De outro lado, verifico que não houve, até a presente data, depósito do 

valor dos honorários periciais. Por conta disso, lastreado no entendimento 

do Tema 871/STJ e nos reiterados precedentes do TJMT, DETERMINO 

expeça-se Requisição de Pequeno Valor (RPV) em favor do perito para 

pagamento dos honorários, no prazo de até 02 (dois) meses, mediante 

depósito bancário na Conta Única do TJMT (art. 535, §3º, II do CPC), sob 

pena de bloqueio dos valores via BacenJud.

INTIME-se o Sr. Perito, bem como as partes e assistentes técnicos, para 

imediato início dos trabalhos periciais. O laudo pericial deverá ser entregue 

no prazo de 30 (trinta) dias.

Apresentado o laudo, INTIMEM-se as partes para manifestação, no prazo 

comum de 15 (quinze) dias, oportunidade para que seus assistentes 

técnicos apresentem pareceres (artigo 477, parágrafo 1º, do CPC).

Os honorários periciais serão pagos apenas ao final dos trabalhos 

periciais, depois de entregue o laudo e prestados todos os 

esclarecimentos necessários.

INTIMEM-se.

CUMPRA-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): João Thiago de França Guerra

 Cod. Proc.: 944274 Nr: 57024-89.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALESSANDRA NAZÁRIO PEREIRA, CINTIA PAULINO DA 

SILVA, MARCOS ANTONIO NUNES VIANA, MARCIO PAZ CÂMARA, 

MARIA DE JESUS ABADIA BELÉM, NUBIA CARRIJO DE OLIVEIRA DALCIN, 

ROSANGELA ENSIDE DE ABREU, SUELENE GALVÃO CARRIJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDRO LUIS COSTA SAGGIN - 

OAB:5734

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO - OAB:PROCURADOR EST

 Vistos.

Na decisão anterior, este Juízo nomeou perito, formulou quesitos e arbitrou 

honorários periciais. Todavia, foi desconsiderada a existência de múltiplos 

autores, cujas situações particulares hão de ser individualizadas pelo 

trabalho pericial, de modo a produzir cálculo um que revele o montante de 

eventual direito creditório de cada exequente.

Razão disso, mantido o valor base dos honorários periciais em R$ 300,00 

(trezentos reais) e considerando a existência de 8 (oito) autores na 

espécie, a fim de adequar a remuneração do perito à verdadeira extensão 

do trabalho a ser desenvolvido, FIXO o montante de R$ 2.400,00 (dois mil e 

quatrocentos reais) como valor total dos honorários periciais.

De outro lado, verifico que não houve, até a presente data, depósito do 

valor dos honorários periciais. Por conta disso, lastreado no entendimento 

do Tema 871/STJ e nos reiterados precedentes do TJMT, DETERMINO 

expeça-se Requisição de Pequeno Valor (RPV) em favor do perito para 

pagamento dos honorários, no prazo de até 02 (dois) meses, mediante 

depósito bancário na Conta Única do TJMT (art. 535, §3º, II do CPC), sob 

pena de bloqueio dos valores via BacenJud.

INTIME-se o Sr. Perito, bem como as partes e assistentes técnicos, para 

imediato início dos trabalhos periciais. O laudo pericial deverá ser entregue 

no prazo de 30 (trinta) dias.

Apresentado o laudo, INTIMEM-se as partes para manifestação, no prazo 

comum de 15 (quinze) dias, oportunidade para que seus assistentes 

técnicos apresentem pareceres (artigo 477, parágrafo 1º, do CPC).

Os honorários periciais serão pagos apenas ao final dos trabalhos 

periciais, depois de entregue o laudo e prestados todos os 

esclarecimentos necessários.

INTIMEM-se.

CUMPRA-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): João Thiago de França Guerra

 Cod. Proc.: 885135 Nr: 19947-46.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEXANDRE CORRÊA MENDES, ARLETE BUSSIKI 

CORREA DA COSTA, CELINA ALVES CORREA, BENEDITA CORREA DE 

SOUZA MENDES, DINIZ JOSÉ DE OLIVEIRA MIRANDA, LUZANIL CORRÊA 

DE SOUZA MARTINS, MARIA ALVES SABO MENDES, MARLENE CORRÊA 

DE SOUZA, MELQUÍADA VIEIRA DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THAISA MARIA DE SOUZA 

MINOZZO - OAB:10.449-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EMÍLIO BIANCHI 

NETO - PROCURADOR DO ESTADO - OAB:

 Vistos.

Na decisão anterior, este Juízo nomeou perito, formulou quesitos e arbitrou 

honorários periciais. Todavia, foi desconsiderada a existência de múltiplos 

autores, cujas situações particulares hão de ser individualizadas pelo 

trabalho pericial, de modo a produzir cálculo um que revele o montante de 

eventual direito creditório de cada exequente.

Razão disso, mantido o valor base dos honorários periciais em R$ 300,00 

(trezentos reais) e considerando a existência de 9 (nove) autores na 

espécie, a fim de adequar a remuneração do perito à verdadeira extensão 

do trabalho a ser desenvolvido, FIXO o montante de R$ 2.700,00 (dois mil e 

setecentos reais) como valor total dos honorários periciais.

De outro lado, verifico que não houve, até a presente data, depósito do 

valor dos honorários periciais. Por conta disso, lastreado no entendimento 

do Tema 871/STJ e nos reiterados precedentes do TJMT, DETERMINO 

expeça-se Requisição de Pequeno Valor (RPV) em favor do perito para 

pagamento dos honorários, no prazo de até 02 (dois) meses, mediante 
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depósito bancário na Conta Única do TJMT (art. 535, §3º, II do CPC), sob 

pena de bloqueio dos valores via BacenJud.

INTIME-se o Sr. Perito, bem como as partes e assistentes técnicos, para 

imediato início dos trabalhos periciais. O laudo pericial deverá ser entregue 

no prazo de 30 (trinta) dias.

Apresentado o laudo, INTIMEM-se as partes para manifestação, no prazo 

comum de 15 (quinze) dias, oportunidade para que seus assistentes 

técnicos apresentem pareceres (artigo 477, parágrafo 1º, do CPC).

Os honorários periciais serão pagos apenas ao final dos trabalhos 

periciais, depois de entregue o laudo e prestados todos os 

esclarecimentos necessários.

INTIMEM-se.

CUMPRA-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): João Thiago de França Guerra

 Cod. Proc.: 914610 Nr: 39907-85.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADVALDO GOMES DOS REIS, AGNES VITORIA 

CABRAL REZENDE, DELZUITA SILVA DOS SANTOS, ALVINA APARECIDA 

DE JESUS SAMPAIO, ANA MARIA MARTINS SANTOS, DOZAIDES MATIAS 

DA SILVA, EDEMILSON BOTELHO RODRIGUES, NAIR DE OLIVEIRA KLEIN, 

SIMONE VIEIRA DE ABREU MAUERVECK, VALCIMAR PEREIRA DE 

OLIVEIRA, VANUSSA MOREIRA FARIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIRO GEHM - OAB:16.063/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO - OAB:

 Vistos.

Na decisão anterior, este Juízo nomeou perito, formulou quesitos e arbitrou 

honorários periciais. Todavia, foi desconsiderada a existência de múltiplos 

autores, cujas situações particulares hão de ser individualizadas pelo 

trabalho pericial, de modo a produzir cálculo um que revele o montante de 

eventual direito creditório de cada exequente.

Razão disso, mantido o valor base dos honorários periciais em R$ 300,00 

(trezentos reais) e considerando a existência de 11 (onze) autores na 

espécie, a fim de adequar a remuneração do perito à verdadeira extensão 

do trabalho a ser desenvolvido, FIXO o montante de R$ 3.300,00 (três mil e 

trezentos reais) como valor total dos honorários periciais.

De outro lado, verifico que não houve, até a presente data, depósito do 

valor dos honorários periciais. Por conta disso, lastreado no entendimento 

do Tema 871/STJ e nos reiterados precedentes do TJMT, DETERMINO 

expeça-se Requisição de Pequeno Valor (RPV) em favor do perito para 

pagamento dos honorários, no prazo de até 02 (dois) meses, mediante 

depósito bancário na Conta Única do TJMT (art. 535, §3º, II do CPC), sob 

pena de bloqueio dos valores via BacenJud.

INTIME-se o Sr. Perito, bem como as partes e assistentes técnicos, para 

imediato início dos trabalhos periciais. O laudo pericial deverá ser entregue 

no prazo de 30 (trinta) dias.

Apresentado o laudo, INTIMEM-se as partes para manifestação, no prazo 

comum de 15 (quinze) dias, oportunidade para que seus assistentes 

técnicos apresentem pareceres (artigo 477, parágrafo 1º, do CPC).

Os honorários periciais serão pagos apenas ao final dos trabalhos 

periciais, depois de entregue o laudo e prestados todos os 

esclarecimentos necessários.

INTIMEM-se.

CUMPRA-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): João Thiago de França Guerra

 Cod. Proc.: 923228 Nr: 45363-16.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL DA SILVA MACHADO, MARIA DE FÁTIMA 

MENEZES FERREIRA, MARIA DE JESUS CARVALHO LIMA, MARIA 

EUNIDES RIBEIRO SILVA CARVALHO, MARIA IRACY SANTANA DA 

COSTA BARROS, MARIA LEONICE NEVES BRAGA, MARIA LÚCIA 

BARREIRA ABREU, MARIA NILZA MARTINS DA SILVA, MARIA RUBENITA 

COELHO LUZ, NEYLLA DA SILVA GAMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIRO GEHM - OAB:16.063/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO (PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:PROC ESTADO

 Vistos.

Na decisão anterior, este Juízo nomeou perito, formulou quesitos e arbitrou 

honorários periciais. Todavia, foi desconsiderada a existência de múltiplos 

autores, cujas situações particulares hão de ser individualizadas pelo 

trabalho pericial, de modo a produzir cálculo um que revele o montante de 

eventual direito creditório de cada exequente.

Razão disso, mantido o valor base dos honorários periciais em R$ 300,00 

(trezentos reais) e considerando a existência de 10 (dez) autores na 

espécie, a fim de adequar a remuneração do perito à verdadeira extensão 

do trabalho a ser desenvolvido, FIXO o montante de R$ 3.000,00 (três mil 

reais) como valor total dos honorários periciais.

De outro lado, verifico que não houve, até a presente data, depósito do 

valor dos honorários periciais. Por conta disso, lastreado no entendimento 

do Tema 871/STJ e nos reiterados precedentes do TJMT, DETERMINO 

expeça-se Requisição de Pequeno Valor (RPV) em favor do perito para 

pagamento dos honorários, no prazo de até 02 (dois) meses, mediante 

depósito bancário na Conta Única do TJMT (art. 535, §3º, II do CPC), sob 

pena de bloqueio dos valores via BacenJud.

INTIME-se o Sr. Perito, bem como as partes e assistentes técnicos, para 

imediato início dos trabalhos periciais. O laudo pericial deverá ser entregue 

no prazo de 30 (trinta) dias.

Apresentado o laudo, INTIMEM-se as partes para manifestação, no prazo 

comum de 15 (quinze) dias, oportunidade para que seus assistentes 

técnicos apresentem pareceres (artigo 477, parágrafo 1º, do CPC).

Os honorários periciais serão pagos apenas ao final dos trabalhos 

periciais, depois de entregue o laudo e prestados todos os 

esclarecimentos necessários.

INTIMEM-se.

CUMPRA-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): João Thiago de França Guerra

 Cod. Proc.: 867497 Nr: 7552-22.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AURIENE FLAVIANO DA ROSA, ANA MARIA DE 

CAMPOS POPOVICE, LILI RONDON SANTOS, ALFREDO CAMPANELI, ANA 

EMILIA DE SOUZA GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEJANDO RIBIR OLIVIERA 

CAMPO - OAB:8874-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO - OAB:PROCURADOR EST

 Vistos etc. ... Razão disso, REVISO o valor dos honorários periciais para 

R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais), devido pelo cálculo relativo à 

situação de cada um dos autores e, considerando a existência de 5 

(cinco) autores na espécie, a fim de adequá-lo à verdadeira extensão do 

trabalho a ser desenvolvido pelo perito, FIXO o montante de R$ 1.750,00 

(um mil setecentos e cinquenta reais) como valor total dos honorários 

periciais.De outro lado, não houve, até a presente data, depósito do valor 

dos honorários periciais. Por conta disso, lastreado no entendimento do 

Tema 871/STJ e nos reiterados precedentes do TJMT, DETERMINO 

expeça-se Requisição de Pequeno Valor (RPV) em favor do perito para 

pagamento dos honorários, no prazo de até 02 (dois) meses, mediante 

depósito bancário na Conta Única do TJMT (art. 535, §3º, II do CPC), sob 

pena de bloqueio dos valores via BacenJud.INTIME-se o Sr. Perito, bem 

como as partes e assistentes técnicos, para imediato início dos trabalhos 

periciais. O laudo pericial deverá ser entregue no prazo de 30 (trinta) 

dias.Apresentado o laudo, INTIMEM-se as partes para manifestação, no 

prazo comum de 15 (quinze) dias, oportunidade para que seus 

assistentes técnicos apresentem pareceres (artigo 477, parágrafo 1º, do 

CPC).Os honorários periciais serão pagos apenas ao final dos trabalhos 

periciais, depois de entregue o laudo e prestados todos os 

esclarecimentos necessários.INTIMEM-se.CUMPRA-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): João Thiago de França Guerra

 Cod. Proc.: 914966 Nr: 40129-53.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: CELMIRA ALVES RODRIGUES, OSAIR DE OLIVEIRA 

SILVA, SAKAE KAVAMURA DA SILVA, SUELY DE OLIVEIRA TEIXEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KATYA REGINA NOVAK DE 

MOURA - OAB:15.989/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO - OAB:

 Vistos.

Na decisão anterior, este Juízo nomeou perito, formulou quesitos e arbitrou 

honorários periciais. Todavia, foi desconsiderada a existência de múltiplos 

autores, cujas situações particulares hão de ser individualizadas pelo 

trabalho pericial, de modo a produzir cálculo um que revele o montante de 

eventual direito creditório de cada exequente.

Razão disso, mantido o valor base dos honorários periciais em R$ 300,00 

(trezentos reais) e considerando a existência de 4 (quatro) autores na 

espécie, a fim de adequar a remuneração do perito à verdadeira extensão 

do trabalho a ser desenvolvido, FIXO o montante de R$ 1.200,00 (um mil e 

duzentos reais) como valor total dos honorários periciais.

De outro lado, verifico que não houve, até a presente data, depósito do 

valor dos honorários periciais. Por conta disso, lastreado no entendimento 

do Tema 871/STJ e nos reiterados precedentes do TJMT, DETERMINO 

expeça-se Requisição de Pequeno Valor (RPV) em favor do perito para 

pagamento dos honorários, no prazo de até 02 (dois) meses, mediante 

depósito bancário na Conta Única do TJMT (art. 535, §3º, II do CPC), sob 

pena de bloqueio dos valores via BacenJud.

INTIME-se o Sr. Perito, bem como as partes e assistentes técnicos, para 

imediato início dos trabalhos periciais. O laudo pericial deverá ser entregue 

no prazo de 30 (trinta) dias.

Apresentado o laudo, INTIMEM-se as partes para manifestação, no prazo 

comum de 15 (quinze) dias, oportunidade para que seus assistentes 

técnicos apresentem pareceres (artigo 477, parágrafo 1º, do CPC).

Os honorários periciais serão pagos apenas ao final dos trabalhos 

periciais, depois de entregue o laudo e prestados todos os 

esclarecimentos necessários.

INTIMEM-se.

CUMPRA-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 983827 Nr: 15771-87.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEBORA CRISTINA SCHMIDT EVANGELISTA, GLÓRIA 

MARIA RODRIGUES LIMA, SILVIA DOURADA DE FRANÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO JOSÉ RICCI 

BOAVENTURA - OAB:9.271/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FILIPE XAVIER RIBEIRO - 

OAB:19465/B

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, § 4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 778595 Nr: 32001-15.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEREZINHA MARIA WINK WELTER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO VIRGÍLIO DO 

NASCIMENTO SOBRINHO (PROC. ESTADO) - OAB:

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, § 4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 847436 Nr: 50945-31.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GENOEFA WIECZOREKI CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROMERO SUASSUNA - 

PROCURADOR DO ESTADO - OAB:17.376-B

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, § 4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 875421 Nr: 13714-33.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDNA GRACIKELLEN DE AQUINO NUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA MARIA CICERO DE 

SÁ SOARES - OAB:DEFENSOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUÍS RENATO JOSETTI - OAB:

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, § 4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 847246 Nr: 50773-89.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PREQUIP COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS EIRELE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRAZIELA GRACIOLLI DE LIMA 

MARIA - OAB:51.602/RS, LUIZ FELIPE GRACIOLLI DE LIMA - 

OAB:77030/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OLGA GENY DE ALMEIDA 

ALVES - PROC. ESTADO - OAB:2606/MT

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, § 4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 849283 Nr: 52510-30.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARINA BENEDITA SIQUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRESIDENTE DA COMISSÃO DE POSSE DA 

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGERIO ANTUNES DOS SANTOS 

- OAB:16.405

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADERZIO RAMIRES DE 

MESQUITA (PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:3.013/MT

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, § 4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 830333 Nr: 36049-80.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZEQUIAS ARNALDO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA - PATO DE 

MINAS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROMERO SUASSUNA - 

PROCURADOR DO ESTADO - OAB:17.376-B
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 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, § 4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1075320 Nr: 57662-88.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: THEREZINHA ARAÚJO DE SIQUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA 

ESTADUAL DE SAÚDE, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Alberto Bueno 

(Procurador do Estado) - OAB:17439-A

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, § 4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): João Thiago de França Guerra

 Cod. Proc.: 845177 Nr: 48889-25.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLENE GONÇALVES DE ARAUJO BOTELHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANE GONÇALVES DE 

ARAÚJO - OAB:OAB/MT 12.371

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - PROC ESTADO - OAB:

 Vistos.

Na decisão anterior, este Juízo nomeou perito, formulou quesitos e arbitrou 

honorários periciais. Todavia, verifico que não houve, até a presente data, 

depósito do valor dos honorários periciais. Por conta disso, lastreado no 

entendimento do Tema 871/STJ e nos reiterados precedentes do TJMT, 

DETERMINO expeça-se Requisição de Pequeno Valor (RPV) em favor do 

perito para pagamento dos honorários, no prazo de até 02 (dois) meses, 

mediante depósito bancário na Conta Única do TJMT (art. 535, §3º, II do 

CPC), sob pena de bloqueio dos valores via BacenJud.

INTIME-se o Sr. Perito, bem como as partes e assistentes técnicos, para 

imediato início dos trabalhos periciais. O laudo pericial deverá ser entregue 

no prazo de 30 (trinta) dias.

Apresentado o laudo, INTIMEM-se as partes para manifestação, no prazo 

comum de 15 (quinze) dias, oportunidade para que seus assistentes 

técnicos apresentem pareceres (artigo 477, parágrafo 1º, do CPC).

Os honorários periciais serão pagos apenas ao final dos trabalhos 

periciais, depois de entregue o laudo e prestados todos os 

esclarecimentos necessários.

INTIMEM-se.

CUMPRA-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): João Thiago de França Guerra

 Cod. Proc.: 928494 Nr: 48483-67.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELZI METELLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOILSON BENEDITO CAMPOS - 

OAB:15575/MT, LIZY EMANOELLE DE AZEVEDO - OAB:OAB/MT 15.773

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO - OAB:PROCURADOR EST

 Vistos.

Na decisão anterior, este Juízo nomeou perito, formulou quesitos e arbitrou 

honorários periciais. Todavia, verifico que não houve, até a presente data, 

depósito do valor dos honorários periciais. Por conta disso, lastreado no 

entendimento do Tema 871/STJ e nos reiterados precedentes do TJMT, 

DETERMINO expeça-se Requisição de Pequeno Valor (RPV) em favor do 

perito para pagamento dos honorários, no prazo de até 02 (dois) meses, 

mediante depósito bancário na Conta Única do TJMT (art. 535, §3º, II do 

CPC), sob pena de bloqueio dos valores via BacenJud.

INTIME-se o Sr. Perito, bem como as partes e assistentes técnicos, para 

imediato início dos trabalhos periciais. O laudo pericial deverá ser entregue 

no prazo de 30 (trinta) dias.

Apresentado o laudo, INTIMEM-se as partes para manifestação, no prazo 

comum de 15 (quinze) dias, oportunidade para que seus assistentes 

técnicos apresentem pareceres (artigo 477, parágrafo 1º, do CPC).

Os honorários periciais serão pagos apenas ao final dos trabalhos 

periciais, depois de entregue o laudo e prestados todos os 

esclarecimentos necessários.

INTIMEM-se.

CUMPRA-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): João Thiago de França Guerra

 Cod. Proc.: 899064 Nr: 29094-96.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DINA PIRES DE CAMARGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMYR CESAR FRANCO - 

OAB:OAB/MT 14.09

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - PROC. ESTADO - OAB:PROC. ESTADO

 Vistos.

Na decisão anterior, este Juízo nomeou perito, formulou quesitos e arbitrou 

honorários periciais. Todavia, verifico que não houve, até a presente data, 

depósito do valor dos honorários periciais. Por conta disso, lastreado no 

entendimento do Tema 871/STJ e nos reiterados precedentes do TJMT, 

DETERMINO expeça-se Requisição de Pequeno Valor (RPV) em favor do 

perito para pagamento dos honorários, no prazo de até 02 (dois) meses, 

mediante depósito bancário na Conta Única do TJMT (art. 535, §3º, II do 

CPC), sob pena de bloqueio dos valores via BacenJud.

INTIME-se o Sr. Perito, bem como as partes e assistentes técnicos, para 

imediato início dos trabalhos periciais. O laudo pericial deverá ser entregue 

no prazo de 30 (trinta) dias.

Apresentado o laudo, INTIMEM-se as partes para manifestação, no prazo 

comum de 15 (quinze) dias, oportunidade para que seus assistentes 

técnicos apresentem pareceres (artigo 477, parágrafo 1º, do CPC).

Os honorários periciais serão pagos apenas ao final dos trabalhos 

periciais, depois de entregue o laudo e prestados todos os 

esclarecimentos necessários.

INTIMEM-se.

CUMPRA-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): João Thiago de França Guerra

 Cod. Proc.: 936974 Nr: 53077-27.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARILZA BENEDITA ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO - SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO DE OLIVEIRA CRUZ - 

OAB:16.377 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS OTÁVIO TROVO 

MARQUES DE SOUZA - OAB:5266-MT-PROC

 Vistos.

Na decisão anterior, este Juízo nomeou perito, formulou quesitos e arbitrou 

honorários periciais. Todavia, verifico que não houve, até a presente data, 

depósito do valor dos honorários periciais. Por conta disso, lastreado no 

entendimento do Tema 871/STJ e nos reiterados precedentes do TJMT, 

DETERMINO expeça-se Requisição de Pequeno Valor (RPV) em favor do 

perito para pagamento dos honorários, no prazo de até 02 (dois) meses, 

mediante depósito bancário na Conta Única do TJMT (art. 535, §3º, II do 

CPC), sob pena de bloqueio dos valores via BacenJud.

INTIME-se o Sr. Perito, bem como as partes e assistentes técnicos, para 

imediato início dos trabalhos periciais. O laudo pericial deverá ser entregue 

no prazo de 30 (trinta) dias.

Apresentado o laudo, INTIMEM-se as partes para manifestação, no prazo 

comum de 15 (quinze) dias, oportunidade para que seus assistentes 

técnicos apresentem pareceres (artigo 477, parágrafo 1º, do CPC).
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Os honorários periciais serão pagos apenas ao final dos trabalhos 

periciais, depois de entregue o laudo e prestados todos os 

esclarecimentos necessários.

INTIMEM-se.

CUMPRA-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): João Thiago de França Guerra

 Cod. Proc.: 1039357 Nr: 41336-53.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DORINHA RODRIGUES PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO DE AZEVEDO ARAUJO - 

OAB:13179/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA REGINA SOUZA 

RAMOS - OAB:

 Vistos.

Na decisão anterior, este Juízo nomeou perito, formulou quesitos e arbitrou 

honorários periciais. Todavia, verifico que não houve, até a presente data, 

depósito do valor dos honorários periciais. Por conta disso, lastreado no 

entendimento do Tema 871/STJ e nos reiterados precedentes do TJMT, 

DETERMINO expeça-se Requisição de Pequeno Valor (RPV) em favor do 

perito para pagamento dos honorários, no prazo de até 02 (dois) meses, 

mediante depósito bancário na Conta Única do TJMT (art. 535, §3º, II do 

CPC), sob pena de bloqueio dos valores via BacenJud.

INTIME-se o Sr. Perito, bem como as partes e assistentes técnicos, para 

imediato início dos trabalhos periciais. O laudo pericial deverá ser entregue 

no prazo de 30 (trinta) dias.

Apresentado o laudo, INTIMEM-se as partes para manifestação, no prazo 

comum de 15 (quinze) dias, oportunidade para que seus assistentes 

técnicos apresentem pareceres (artigo 477, parágrafo 1º, do CPC).

Os honorários periciais serão pagos apenas ao final dos trabalhos 

periciais, depois de entregue o laudo e prestados todos os 

esclarecimentos necessários.

INTIMEM-se.

CUMPRA-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): João Thiago de França Guerra

 Cod. Proc.: 1042267 Nr: 42616-59.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEIZE HOROMIDAS CAVALCANTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAIMY SHELITTA PIRES - 

OAB:17.565/O, SUSANNE CHRISTINNE ROSA ARRUDA - 

OAB:17.606-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALDEMAR PINHEIRO DOS 

SANTOS - OAB:

 Vistos.

Na decisão anterior, este Juízo nomeou perito, formulou quesitos e arbitrou 

honorários periciais. Todavia, verifico que não houve, até a presente data, 

depósito do valor dos honorários periciais. Por conta disso, lastreado no 

entendimento do Tema 871/STJ e nos reiterados precedentes do TJMT, 

DETERMINO expeça-se Requisição de Pequeno Valor (RPV) em favor do 

perito para pagamento dos honorários, no prazo de até 02 (dois) meses, 

mediante depósito bancário na Conta Única do TJMT (art. 535, §3º, II do 

CPC), sob pena de bloqueio dos valores via BacenJud.

INTIME-se o Sr. Perito, bem como as partes e assistentes técnicos, para 

imediato início dos trabalhos periciais. O laudo pericial deverá ser entregue 

no prazo de 30 (trinta) dias.

Apresentado o laudo, INTIMEM-se as partes para manifestação, no prazo 

comum de 15 (quinze) dias, oportunidade para que seus assistentes 

técnicos apresentem pareceres (artigo 477, parágrafo 1º, do CPC).

Os honorários periciais serão pagos apenas ao final dos trabalhos 

periciais, depois de entregue o laudo e prestados todos os 

esclarecimentos necessários.

INTIMEM-se.

CUMPRA-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): João Thiago de França Guerra

 Cod. Proc.: 1046962 Nr: 44855-36.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO CRISTIANO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMYR CESAR FRANCO - 

OAB:14.091

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALDEMAR PINHEIRO DOS 

SANTOS - OAB:

 Vistos.

Na decisão anterior, este Juízo nomeou perito, formulou quesitos e arbitrou 

honorários periciais. Todavia, verifico que não houve, até a presente data, 

depósito do valor dos honorários periciais. Por conta disso, lastreado no 

entendimento do Tema 871/STJ e nos reiterados precedentes do TJMT, 

DETERMINO expeça-se Requisição de Pequeno Valor (RPV) em favor do 

perito para pagamento dos honorários, no prazo de até 02 (dois) meses, 

mediante depósito bancário na Conta Única do TJMT (art. 535, §3º, II do 

CPC), sob pena de bloqueio dos valores via BacenJud.

INTIME-se o Sr. Perito, bem como as partes e assistentes técnicos, para 

imediato início dos trabalhos periciais. O laudo pericial deverá ser entregue 

no prazo de 30 (trinta) dias.

Apresentado o laudo, INTIMEM-se as partes para manifestação, no prazo 

comum de 15 (quinze) dias, oportunidade para que seus assistentes 

técnicos apresentem pareceres (artigo 477, parágrafo 1º, do CPC).

Os honorários periciais serão pagos apenas ao final dos trabalhos 

periciais, depois de entregue o laudo e prestados todos os 

esclarecimentos necessários.

INTIMEM-se.

CUMPRA-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): João Thiago de França Guerra

 Cod. Proc.: 1057697 Nr: 49856-02.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ÉDER JUNIOR ARAUJO VISALIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA 

ESTADUAL DE SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 9.309

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALDEMAR PINHEIRO DOS 

SANTOS - PROC DO ESTADO - OAB:7718 - B/ MT

 Vistos.

Na decisão anterior, este Juízo nomeou perito, formulou quesitos e arbitrou 

honorários periciais. Todavia, verifico que não houve, até a presente data, 

depósito do valor dos honorários periciais. Por conta disso, lastreado no 

entendimento do Tema 871/STJ e nos reiterados precedentes do TJMT, 

DETERMINO expeça-se Requisição de Pequeno Valor (RPV) em favor do 

perito para pagamento dos honorários, no prazo de até 02 (dois) meses, 

mediante depósito bancário na Conta Única do TJMT (art. 535, §3º, II do 

CPC), sob pena de bloqueio dos valores via BacenJud.

INTIME-se o Sr. Perito, bem como as partes e assistentes técnicos, para 

imediato início dos trabalhos periciais. O laudo pericial deverá ser entregue 

no prazo de 30 (trinta) dias.

Apresentado o laudo, INTIMEM-se as partes para manifestação, no prazo 

comum de 15 (quinze) dias, oportunidade para que seus assistentes 

técnicos apresentem pareceres (artigo 477, parágrafo 1º, do CPC).

Os honorários periciais serão pagos apenas ao final dos trabalhos 

periciais, depois de entregue o laudo e prestados todos os 

esclarecimentos necessários.

INTIMEM-se.

CUMPRA-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): João Thiago de França Guerra

 Cod. Proc.: 1057703 Nr: 49862-09.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PRISCILA DA SILVA NORTHLEET

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 9.309

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALDEMAR PINHEIRO DOS 

SANTOS - OAB:PROC.

 Vistos.

Na decisão anterior, este Juízo nomeou perito, formulou quesitos e arbitrou 

honorários periciais. Todavia, verifico que não houve, até a presente data, 

depósito do valor dos honorários periciais. Por conta disso, lastreado no 

entendimento do Tema 871/STJ e nos reiterados precedentes do TJMT, 

DETERMINO expeça-se Requisição de Pequeno Valor (RPV) em favor do 

perito para pagamento dos honorários, no prazo de até 02 (dois) meses, 

mediante depósito bancário na Conta Única do TJMT (art. 535, §3º, II do 

CPC), sob pena de bloqueio dos valores via BacenJud.

INTIME-se o Sr. Perito, bem como as partes e assistentes técnicos, para 

imediato início dos trabalhos periciais. O laudo pericial deverá ser entregue 

no prazo de 30 (trinta) dias.

Apresentado o laudo, INTIMEM-se as partes para manifestação, no prazo 

comum de 15 (quinze) dias, oportunidade para que seus assistentes 

técnicos apresentem pareceres (artigo 477, parágrafo 1º, do CPC).

Os honorários periciais serão pagos apenas ao final dos trabalhos 

periciais, depois de entregue o laudo e prestados todos os 

esclarecimentos necessários.

INTIMEM-se.

CUMPRA-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): João Thiago de França Guerra

 Cod. Proc.: 917567 Nr: 41791-52.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCONI SIQUEIRA MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA DORILÊO CARDOSO 

- OAB:OAB/MT 15.652, DANIELE IZAURA S. CAVALLARI REZENDE - 

OAB:OAB/MT 6.057

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO - OAB:PROCURADOR EST, LUIS OTÁVIO TROVO MARQUES DE 

SOUZA - OAB:5266-MT-PROC

 Vistos.

Na decisão anterior, este Juízo nomeou perito, formulou quesitos e arbitrou 

honorários periciais. Todavia, verifico que não houve, até a presente data, 

depósito do valor dos honorários periciais. Por conta disso, lastreado no 

entendimento do Tema 871/STJ e nos reiterados precedentes do TJMT, 

DETERMINO expeça-se Requisição de Pequeno Valor (RPV) em favor do 

perito para pagamento dos honorários, no prazo de até 02 (dois) meses, 

mediante depósito bancário na Conta Única do TJMT (art. 535, §3º, II do 

CPC), sob pena de bloqueio dos valores via BacenJud.

INTIME-se o Sr. Perito, bem como as partes e assistentes técnicos, para 

imediato início dos trabalhos periciais. O laudo pericial deverá ser entregue 

no prazo de 30 (trinta) dias.

Apresentado o laudo, INTIMEM-se as partes para manifestação, no prazo 

comum de 15 (quinze) dias, oportunidade para que seus assistentes 

técnicos apresentem pareceres (artigo 477, parágrafo 1º, do CPC).

Os honorários periciais serão pagos apenas ao final dos trabalhos 

periciais, depois de entregue o laudo e prestados todos os 

esclarecimentos necessários.

INTIMEM-se.

CUMPRA-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): João Thiago de França Guerra

 Cod. Proc.: 952412 Nr: 1175-98.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA LUCIA MENDES SALGADO ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE KROMINSKI - OAB:OAB/MT 

10.896

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO - OAB:OAB/MT 3.234-B

 Vistos.

Na decisão anterior, este Juízo nomeou perito, formulou quesitos e arbitrou 

honorários periciais. Todavia, verifico que não houve, até a presente data, 

depósito do valor dos honorários periciais. Por conta disso, lastreado no 

entendimento do Tema 871/STJ e nos reiterados precedentes do TJMT, 

DETERMINO expeça-se Requisição de Pequeno Valor (RPV) em favor do 

perito para pagamento dos honorários, no prazo de até 02 (dois) meses, 

mediante depósito bancário na Conta Única do TJMT (art. 535, §3º, II do 

CPC), sob pena de bloqueio dos valores via BacenJud.

INTIME-se o Sr. Perito, bem como as partes e assistentes técnicos, para 

imediato início dos trabalhos periciais. O laudo pericial deverá ser entregue 

no prazo de 30 (trinta) dias.

Apresentado o laudo, INTIMEM-se as partes para manifestação, no prazo 

comum de 15 (quinze) dias, oportunidade para que seus assistentes 

técnicos apresentem pareceres (artigo 477, parágrafo 1º, do CPC).

Os honorários periciais serão pagos apenas ao final dos trabalhos 

periciais, depois de entregue o laudo e prestados todos os 

esclarecimentos necessários.

INTIMEM-se.

CUMPRA-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): João Thiago de França Guerra

 Cod. Proc.: 890209 Nr: 23343-31.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAO BATISTA DA SILVA, JOCILDA FERREIRA DOS 

SANTOS, CATARINA GREGORIA PEIXOTO, CIDELIA APARECIDA DE LARA 

SOUSA, MARIA GENI DA SILVA LIMA, REGINA DA CUNHA RUFINO, CELIA 

REGINA LEITE DOS REIS CARGNELUTTI, UBERALDO FERREIRA DA SILVA, 

CREILER CAPISTRANO FERREIRA, UBENICE FERREIRA DA SILVA 

RONDON, MARLENE PASINATO, SÕNIA REGINA NASCIMENTO DE 

OLIVEIRA, CLÁUDIO DUARTE DA SILVA, BENEDITO GOMES DE PINHO 

SOBRINHO, JULIO DOMINGOS DE CAMPOS, ERIKA DE OLIVEIRA 

COUTINHO FERREIRA, ORGALINA BRUNO DE CAMPOS, MARIA ROSA DE 

OLIVEIRA, ADELICIO MARCIANO DE ALMEIDA, IRACILDA MARIA DE 

BARROS SILVA, ROSA LEODORA SILVA DE MATOS GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA LUCIA RICARTE - 

OAB:4.411/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO (PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:PROC ESTADO

 Vistos.

Na decisão anterior, este Juízo nomeou perito, formulou quesitos e arbitrou 

honorários periciais. Todavia, foi desconsiderada a existência de múltiplos 

autores, cujas situações particulares hão de ser individualizadas pelo 

trabalho pericial, de modo a produzir cálculo um que revele o montante de 

eventual direito creditório de cada exequente.

Razão disso, mantido o valor base dos honorários periciais em R$ 300,00 

(trezentos reais) e considerando a existência de 21 (vinte e um) autores 

na espécie, a fim de adequar a remuneração do perito à verdadeira 

extensão do trabalho a ser desenvolvido, FIXO o montante de R$ 6.300,00 

(seis mil e trezentos reais) como valor total dos honorários periciais.

De outro lado, verifico que não houve, até a presente data, depósito do 

valor dos honorários periciais. Por conta disso, lastreado no entendimento 

do Tema 871/STJ e nos reiterados precedentes do TJMT, DETERMINO 

expeça-se Requisição de Pequeno Valor (RPV) em favor do perito para 

pagamento dos honorários, no prazo de até 02 (dois) meses, mediante 

depósito bancário na Conta Única do TJMT (art. 535, §3º, II do CPC), sob 

pena de bloqueio dos valores via BacenJud.

INTIME-se o Sr. Perito, bem como as partes e assistentes técnicos, para 

imediato início dos trabalhos periciais. O laudo pericial deverá ser entregue 

no prazo de 30 (trinta) dias.

Apresentado o laudo, INTIMEM-se as partes para manifestação, no prazo 

comum de 15 (quinze) dias, oportunidade para que seus assistentes 

técnicos apresentem pareceres (artigo 477, parágrafo 1º, do CPC).

Os honorários periciais serão pagos apenas ao final dos trabalhos 

periciais, depois de entregue o laudo e prestados todos os 

esclarecimentos necessários.

INTIMEM-se.

CUMPRA-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): João Thiago de França Guerra

 Cod. Proc.: 1016957 Nr: 30549-62.2015.811.0041
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 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ CANUTO DE JESUS, VALDO NICOLAU DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WELTON ALVES DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 15.089

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA REGINA SOUZA 

RAMOS-PROCURADORA ESTADO - OAB:

 Vistos.

Na decisão anterior, este Juízo nomeou perito, formulou quesitos e arbitrou 

honorários periciais. Todavia, foi desconsiderada a existência de múltiplos 

autores, cujas situações particulares hão de ser individualizadas pelo 

trabalho pericial, de modo a produzir cálculo um que revele o montante de 

eventual direito creditório de cada exequente.

Razão disso, mantido o valor base dos honorários periciais em R$ 300,00 

(trezentos reais) e considerando a existência de 2 (dois) autores na 

espécie, a fim de adequar a remuneração do perito à verdadeira extensão 

do trabalho a ser desenvolvido, FIXO o montante de R$ 600,00 (seiscentos 

reais) como valor total dos honorários periciais.

De outro lado, verifico que não houve, até a presente data, depósito do 

valor dos honorários periciais. Por conta disso, lastreado no entendimento 

do Tema 871/STJ e nos reiterados precedentes do TJMT, DETERMINO 

expeça-se Requisição de Pequeno Valor (RPV) em favor do perito para 

pagamento dos honorários, no prazo de até 02 (dois) meses, mediante 

depósito bancário na Conta Única do TJMT (art. 535, §3º, II do CPC), sob 

pena de bloqueio dos valores via BacenJud.

INTIME-se o Sr. Perito, bem como as partes e assistentes técnicos, para 

imediato início dos trabalhos periciais. O laudo pericial deverá ser entregue 

no prazo de 30 (trinta) dias.

Apresentado o laudo, INTIMEM-se as partes para manifestação, no prazo 

comum de 15 (quinze) dias, oportunidade para que seus assistentes 

técnicos apresentem pareceres (artigo 477, parágrafo 1º, do CPC).

Os honorários periciais serão pagos apenas ao final dos trabalhos 

periciais, depois de entregue o laudo e prestados todos os 

esclarecimentos necessários.

INTIMEM-se.

CUMPRA-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): João Thiago de França Guerra

 Cod. Proc.: 868195 Nr: 8099-62.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIS TATIANE RODRIGUES DO PRADO, DILMA 

FERREIRA DOS SANTOS, EDILEIA MARIA BATISTA, EUFRASIA DE 

OLIVEIRA, FRANCISCA DE ALMEIDA SARAIVA, JOSE AQUINO DA 

CONCEIÇÃO, JOSUE FERMINO DE SOUZA, KLEBER DA SILVA TRIGUEIRO, 

LYDIA DO NASCIMENTO E SILVA, CICERA MARIA PAULA DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVERTON BENEDITO DOS ANJOS 

- OAB:12.464-A/MT, FRANCISCO PEDRO BEZERRA CRUZ JUNIOR - 

OAB:17.801/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO (PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:PROC ESTADO

 Vistos etc. .. Razão disso, REVISO o valor dos honorários periciais para 

R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais), devido pelo cálculo relativo à 

situação de cada um dos autores e, considerando a existência de 10 

(dez) autores na espécie, a fim de adequá-lo à verdadeira extensão do 

trabalho a ser desenvolvido pelo perito, FIXO o montante de R$ 3.500,00 

(três mil reais) como valor total dos honorários periciais.De outro lado, não 

houve, até a presente data, depósito do valor dos honorários periciais. Por 

conta disso, lastreado no entendimento do Tema 871/STJ e nos reiterados 

precedentes do TJMT, DETERMINO expeça-se Requisição de Pequeno 

Valor (RPV) em favor do perito para pagamento dos honorários, no prazo 

de até 02 (dois) meses, mediante depósito bancário na Conta Única do 

TJMT (art. 535, §3º, II do CPC), sob pena de bloqueio dos valores via 

BacenJud.INTIME-se o Sr. Perito, bem como as partes e assistentes 

técnicos, para imediato início dos trabalhos periciais. O laudo pericial 

deverá ser entregue no prazo de 30 (trinta) dias.Apresentado o laudo, 

INTIMEM-se as partes para manifestação, no prazo comum de 15 (quinze) 

dias, oportunidade para que seus assistentes técnicos apresentem 

pareceres (artigo 477, parágrafo 1º, do CPC).Os honorários periciais 

serão pagos apenas ao final dos trabalhos periciais, depois de entregue o 

l a u d o  e  p r e s t a d o s  t o d o s  o s  e s c l a r e c i m e n t o s 

necessários.INTIMEM-se.CUMPRA-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): João Thiago de França Guerra

 Cod. Proc.: 857683 Nr: 59912-65.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELCITA ROSA PINHEIRO DA SILVA, IRINEIA 

FRANCISCA DA SILVA, OACY GALDINO DELGADO, PAULA MARIA DE 

ALMEIDA MONTEIRO, JUCILDE FERREIRA DA CRUZ, SILVIA PEDROSA 

SANTIAGO, ANTÔNIA JOSELINA DE CARVALHO, LEONOR FREIRE DA 

SILVA, LILIAN GORETE FREIRE DA SILVA, LURDES ZELIA DE LIMA 

ALENCAR, MANOEL VITAL DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEJANGO RIBER OLIVEIRA 

CAMPOS - OAB:OAB/MT 8.874-B, EVERTON BENEDITO DOS ANJOS - 

OAB:12.464-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO (PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:PROC ESTADO

 Vistos etc... Razão disso, REVISO o valor dos honorários periciais para 

R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais), devido pelo cálculo relativo à 

situação de cada um dos autores e, considerando a existência de 11 

(onze) autores na espécie, a fim de adequá-lo à verdadeira extensão do 

trabalho a ser desenvolvido pelo perito, FIXO o montante de R$ 3.850,00 

(três mil, oitocentos e cinquenta reais) como valor total dos honorários 

periciais.De outro lado, não houve, até a presente data, depósito do valor 

dos honorários periciais. Por conta disso, lastreado no entendimento do 

Tema 871/STJ e nos reiterados precedentes do TJMT, DETERMINO 

expeça-se Requisição de Pequeno Valor (RPV) em favor do perito para 

pagamento dos honorários, no prazo de até 02 (dois) meses, mediante 

depósito bancário na Conta Única do TJMT (art. 535, §3º, II do CPC), sob 

pena de bloqueio dos valores via BacenJud.INTIME-se o Sr. Perito, bem 

como as partes e assistentes técnicos, para imediato início dos trabalhos 

periciais. O laudo pericial deverá ser entregue no prazo de 30 (trinta) 

dias.Apresentado o laudo, INTIMEM-se as partes para manifestação, no 

prazo comum de 15 (quinze) dias, oportunidade para que seus 

assistentes técnicos apresentem pareceres (artigo 477, parágrafo 1º, do 

CPC).Os honorários periciais serão pagos apenas ao final dos trabalhos 

periciais, depois de entregue o laudo e prestados todos os 

esclarecimentos necessários.INTIMEM-se.CUMPRA-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): João Thiago de França Guerra

 Cod. Proc.: 942781 Nr: 56242-82.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GIANCARLOS BENETTI, JOSÉ ANTONIO PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMYR CESAR FRANCO - 

OAB:OAB/MT 14.09

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO - OAB:OAB/MT 3.234-B

 Vistos.

Na decisão anterior, este Juízo nomeou perito, formulou quesitos e arbitrou 

honorários periciais. Todavia, foi desconsiderada a existência de múltiplos 

autores, cujas situações particulares hão de ser individualizadas pelo 

trabalho pericial, de modo a produzir cálculo um que revele o montante de 

eventual direito creditório de cada exequente.

Razão disso, mantido o valor base dos honorários periciais em R$ 300,00 

(trezentos reais) e considerando a existência de 2 (dois) autores na 

espécie, a fim de adequar a remuneração do perito à verdadeira extensão 

do trabalho a ser desenvolvido, FIXO o montante de R$ 600,00 (seiscentos 

mil reais) como valor total dos honorários periciais.

De outro lado, verifico que não houve, até a presente data, depósito do 

valor dos honorários periciais. Por conta disso, lastreado no entendimento 

do Tema 871/STJ e nos reiterados precedentes do TJMT, DETERMINO 

expeça-se Requisição de Pequeno Valor (RPV) em favor do perito para 

pagamento dos honorários, no prazo de até 02 (dois) meses, mediante 

depósito bancário na Conta Única do TJMT (art. 535, §3º, II do CPC), sob 
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pena de bloqueio dos valores via BacenJud.

INTIME-se o Sr. Perito, bem como as partes e assistentes técnicos, para 

imediato início dos trabalhos periciais. O laudo pericial deverá ser entregue 

no prazo de 30 (trinta) dias.

Apresentado o laudo, INTIMEM-se as partes para manifestação, no prazo 

comum de 15 (quinze) dias, oportunidade para que seus assistentes 

técnicos apresentem pareceres (artigo 477, parágrafo 1º, do CPC).

Os honorários periciais serão pagos apenas ao final dos trabalhos 

periciais, depois de entregue o laudo e prestados todos os 

esclarecimentos necessários.

INTIMEM-se.

CUMPRA-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): João Thiago de França Guerra

 Cod. Proc.: 870507 Nr: 9967-75.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SONIA AMABILE MORO, VERA NORBERTO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL MAGNO MORO SILVA - 

OAB:12.399-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Na decisão anterior, este Juízo nomeou perito, formulou quesitos e arbitrou 

honorários periciais. Todavia, foi desconsiderada a existência de múltiplos 

autores, cujas situações particulares hão de ser individualizadas pelo 

trabalho pericial, de modo a produzir cálculo um que revele o montante de 

eventual direito creditório de cada exequente.

Razão disso, mantido o valor base dos honorários periciais em R$ 300,00 

(trezentos reais) e considerando a existência de 2 (dois) autores na 

espécie, a fim de adequar a remuneração do perito à verdadeira extensão 

do trabalho a ser desenvolvido, FIXO o montante de R$ 600,00 (seiscentos 

mil reais) como valor total dos honorários periciais.

De outro lado, verifico que não houve, até a presente data, depósito do 

valor dos honorários periciais. Por conta disso, lastreado no entendimento 

do Tema 871/STJ e nos reiterados precedentes do TJMT, DETERMINO 

expeça-se Requisição de Pequeno Valor (RPV) em favor do perito para 

pagamento dos honorários, no prazo de até 02 (dois) meses, mediante 

depósito bancário na Conta Única do TJMT (art. 535, §3º, II do CPC), sob 

pena de bloqueio dos valores via BacenJud.

INTIME-se o Sr. Perito, bem como as partes e assistentes técnicos, para 

imediato início dos trabalhos periciais. O laudo pericial deverá ser entregue 

no prazo de 30 (trinta) dias.

Apresentado o laudo, INTIMEM-se as partes para manifestação, no prazo 

comum de 15 (quinze) dias, oportunidade para que seus assistentes 

técnicos apresentem pareceres (artigo 477, parágrafo 1º, do CPC).

Os honorários periciais serão pagos apenas ao final dos trabalhos 

periciais, depois de entregue o laudo e prestados todos os 

esclarecimentos necessários.

INTIMEM-se.

CUMPRA-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): João Thiago de França Guerra

 Cod. Proc.: 886828 Nr: 21153-95.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANO PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREI COSTA TAKAKI - 

OAB:12.981

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - PROC. ESTADO - OAB:PROC. ESTADO

 Vistos.

Na decisão anterior, este Juízo nomeou perito, formulou quesitos e arbitrou 

honorários periciais. Todavia, verifico que não houve, até a presente data, 

depósito do valor dos honorários periciais. Por conta disso, lastreado no 

entendimento do Tema 871/STJ e nos reiterados precedentes do TJMT, 

DETERMINO expeça-se Requisição de Pequeno Valor (RPV) em favor do 

perito para pagamento dos honorários, no prazo de até 02 (dois) meses, 

mediante depósito bancário na Conta Única do TJMT (art. 535, §3º, II do 

CPC), sob pena de bloqueio dos valores via BacenJud.

INTIME-se o Sr. Perito, bem como as partes e assistentes técnicos, para 

imediato início dos trabalhos periciais. O laudo pericial deverá ser entregue 

no prazo de 30 (trinta) dias.

Apresentado o laudo, INTIMEM-se as partes para manifestação, no prazo 

comum de 15 (quinze) dias, oportunidade para que seus assistentes 

técnicos apresentem pareceres (artigo 477, parágrafo 1º, do CPC).

Os honorários periciais serão pagos apenas ao final dos trabalhos 

periciais, depois de entregue o laudo e prestados todos os 

esclarecimentos necessários.

INTIMEM-se.

CUMPRA-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): João Thiago de França Guerra

 Cod. Proc.: 1046111 Nr: 44423-17.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELAINE PERTELI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA KARLA BATISTA E 

SILVA - OAB:OAB/MT 8753

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALDEMAR PINHEIRO DOS 

SANTOS - OAB:PROC.

 Vistos.

Na decisão anterior, este Juízo nomeou perito, formulou quesitos e arbitrou 

honorários periciais. Todavia, verifico que não houve, até a presente data, 

depósito do valor dos honorários periciais. Por conta disso, lastreado no 

entendimento do Tema 871/STJ e nos reiterados precedentes do TJMT, 

DETERMINO expeça-se Requisição de Pequeno Valor (RPV) em favor do 

perito para pagamento dos honorários, no prazo de até 02 (dois) meses, 

mediante depósito bancário na Conta Única do TJMT (art. 535, §3º, II do 

CPC), sob pena de bloqueio dos valores via BacenJud.

INTIME-se o Sr. Perito, bem como as partes e assistentes técnicos, para 

imediato início dos trabalhos periciais. O laudo pericial deverá ser entregue 

no prazo de 30 (trinta) dias.

Apresentado o laudo, INTIMEM-se as partes para manifestação, no prazo 

comum de 15 (quinze) dias, oportunidade para que seus assistentes 

técnicos apresentem pareceres (artigo 477, parágrafo 1º, do CPC).

Os honorários periciais serão pagos apenas ao final dos trabalhos 

periciais, depois de entregue o laudo e prestados todos os 

esclarecimentos necessários.

INTIMEM-se.

CUMPRA-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): João Thiago de França Guerra

 Cod. Proc.: 932420 Nr: 50637-58.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUZIA MARILENA DE QUEIROZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO A B MANZEPPI - 

OAB:9203/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO (PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:PROC ESTADO

 Vistos.

Na decisão anterior, este Juízo nomeou perito, formulou quesitos e arbitrou 

honorários periciais. Todavia, verifico que não houve, até a presente data, 

depósito do valor dos honorários periciais. Por conta disso, lastreado no 

entendimento do Tema 871/STJ e nos reiterados precedentes do TJMT, 

DETERMINO expeça-se Requisição de Pequeno Valor (RPV) em favor do 

perito para pagamento dos honorários, no prazo de até 02 (dois) meses, 

mediante depósito bancário na Conta Única do TJMT (art. 535, §3º, II do 

CPC), sob pena de bloqueio dos valores via BacenJud.

INTIME-se o Sr. Perito, bem como as partes e assistentes técnicos, para 

imediato início dos trabalhos periciais. O laudo pericial deverá ser entregue 

no prazo de 30 (trinta) dias.

Apresentado o laudo, INTIMEM-se as partes para manifestação, no prazo 

comum de 15 (quinze) dias, oportunidade para que seus assistentes 

técnicos apresentem pareceres (artigo 477, parágrafo 1º, do CPC).

Os honorários periciais serão pagos apenas ao final dos trabalhos 
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periciais, depois de entregue o laudo e prestados todos os 

esclarecimentos necessários.

INTIMEM-se.

CUMPRA-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): João Thiago de França Guerra

 Cod. Proc.: 1046011 Nr: 44362-59.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEOLINDA LUIZA DA FONSECA AMIK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SYLVIO FEITOSA DE FREITAS - 

OAB:16.461 - OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLÁUDIA REGINA SOUZA 

RAMOS - OAB:0

 Vistos.

Na decisão anterior, este Juízo nomeou perito, formulou quesitos e arbitrou 

honorários periciais. Todavia, verifico que não houve, até a presente data, 

depósito do valor dos honorários periciais. Por conta disso, lastreado no 

entendimento do Tema 871/STJ e nos reiterados precedentes do TJMT, 

DETERMINO expeça-se Requisição de Pequeno Valor (RPV) em favor do 

perito para pagamento dos honorários, no prazo de até 02 (dois) meses, 

mediante depósito bancário na Conta Única do TJMT (art. 535, §3º, II do 

CPC), sob pena de bloqueio dos valores via BacenJud.

INTIME-se o Sr. Perito, bem como as partes e assistentes técnicos, para 

imediato início dos trabalhos periciais. O laudo pericial deverá ser entregue 

no prazo de 30 (trinta) dias.

Apresentado o laudo, INTIMEM-se as partes para manifestação, no prazo 

comum de 15 (quinze) dias, oportunidade para que seus assistentes 

técnicos apresentem pareceres (artigo 477, parágrafo 1º, do CPC).

Os honorários periciais serão pagos apenas ao final dos trabalhos 

periciais, depois de entregue o laudo e prestados todos os 

esclarecimentos necessários.

INTIMEM-se.

CUMPRA-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): João Thiago de França Guerra

 Cod. Proc.: 1056476 Nr: 49357-18.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRAIDES APARECIDA SCATOLIN CATELAO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELAINE DE PAULA SILVA - 

OAB:3208

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALDEMAR PINHEIRO DOS 

SANTOS - OAB:

 Vistos.

Na decisão anterior, este Juízo nomeou perito, formulou quesitos e arbitrou 

honorários periciais. Todavia, verifico que não houve, até a presente data, 

depósito do valor dos honorários periciais. Por conta disso, lastreado no 

entendimento do Tema 871/STJ e nos reiterados precedentes do TJMT, 

DETERMINO expeça-se Requisição de Pequeno Valor (RPV) em favor do 

perito para pagamento dos honorários, no prazo de até 02 (dois) meses, 

mediante depósito bancário na Conta Única do TJMT (art. 535, §3º, II do 

CPC), sob pena de bloqueio dos valores via BacenJud.

INTIME-se o Sr. Perito, bem como as partes e assistentes técnicos, para 

imediato início dos trabalhos periciais. O laudo pericial deverá ser entregue 

no prazo de 30 (trinta) dias.

Apresentado o laudo, INTIMEM-se as partes para manifestação, no prazo 

comum de 15 (quinze) dias, oportunidade para que seus assistentes 

técnicos apresentem pareceres (artigo 477, parágrafo 1º, do CPC).

Os honorários periciais serão pagos apenas ao final dos trabalhos 

periciais, depois de entregue o laudo e prestados todos os 

esclarecimentos necessários.

INTIMEM-se.

CUMPRA-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): João Thiago de França Guerra

 Cod. Proc.: 1017797 Nr: 30848-39.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA LUIZA PEREIRA GUTIERREZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA KARLA BATISTA E 

SILVA - OAB:8753/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Na decisão anterior, este Juízo nomeou perito, formulou quesitos e arbitrou 

honorários periciais. Os honorários foram arbitrados a partir da premissa 

da suficiência dos quesitos do Juízo para o esclarecimento dos pontos 

controvertidos.

Todavia, as partes apresentaram novos quesitos. Para que não haja 

alegação de cerceamento de defesa, este Juízo não irá indeferir os 

quesitos formulados pelas partes. Todavia, as novas indagações 

aumentaram a complexidade do trabalho pericial.

Razão disso, REVISO o valor dos honorários periciais para R$ 350,00 

(trezentos e cinquenta reais), a fim de adequá-lo à verdadeira extensão 

do trabalho a ser desenvolvido pelo perito.

De outro lado, não houve, até a presente data, depósito do valor dos 

honorários periciais. Por conta disso, lastreado no entendimento do Tema 

871/STJ e nos reiterados precedentes do TJMT, DETERMINO expeça-se 

Requisição de Pequeno Valor (RPV) em favor do perito para pagamento 

dos honorários, no prazo de até 02 (dois) meses, mediante depósito 

bancário na Conta Única do TJMT (art. 535, §3º, II do CPC), sob pena de 

bloqueio dos valores via BacenJud.

INTIME-se o Sr. Perito, bem como as partes e assistentes técnicos, para 

imediato início dos trabalhos periciais. O laudo pericial deverá ser entregue 

no prazo de 30 (trinta) dias.

Apresentado o laudo, INTIMEM-se as partes para manifestação, no prazo 

comum de 15 (quinze) dias, oportunidade para que seus assistentes 

técnicos apresentem pareceres (artigo 477, parágrafo 1º, do CPC).

Os honorários periciais serão pagos apenas ao final dos trabalhos 

periciais, depois de entregue o laudo e prestados todos os 

esclarecimentos necessários.

INTIMEM-se.

CUMPRA-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): João Thiago de França Guerra

 Cod. Proc.: 894099 Nr: 25955-39.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EREMISES MARQUES FONTES, VILMA BARBOSA, 

HELENA FERREIRA SOARES, SANTINA COMELLI FERREIRA, JEANNETTE 

PAELO DE BARROS, CASTORINA GOMES MAGALHÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: STELA MARA KOZOW 

ALBUQUERQUE - OAB:10626 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - PROC. ESTADO - OAB:PROC. ESTADO

 Vistos.

Na decisão anterior, este Juízo nomeou perito, formulou quesitos e arbitrou 

honorários periciais. Todavia, foi desconsiderada a existência de múltiplos 

autores, cujas situações particulares hão de ser individualizadas pelo 

trabalho pericial, de modo a produzir cálculo um que revele o montante de 

eventual direito creditório de cada exequente.

Razão disso, mantido o valor base dos honorários periciais em R$ 300,00 

(trezentos reais) e considerando a existência de 6 (seis) autores na 

espécie, a fim de adequar a remuneração do perito à verdadeira extensão 

do trabalho a ser desenvolvido, FIXO o montante de R$ 1.800,00 (um mil e 

oitocentos reais) como valor total dos honorários periciais.

De outro lado, verifico que não houve, até a presente data, depósito do 

valor dos honorários periciais. Por conta disso, lastreado no entendimento 

do Tema 871/STJ e nos reiterados precedentes do TJMT, DETERMINO 

expeça-se Requisição de Pequeno Valor (RPV) em favor do perito para 

pagamento dos honorários, no prazo de até 02 (dois) meses, mediante 

depósito bancário na Conta Única do TJMT (art. 535, §3º, II do CPC), sob 

pena de bloqueio dos valores via BacenJud.

INTIME-se o Sr. Perito, bem como as partes e assistentes técnicos, para 

imediato início dos trabalhos periciais. O laudo pericial deverá ser entregue 
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no prazo de 30 (trinta) dias.

Apresentado o laudo, INTIMEM-se as partes para manifestação, no prazo 

comum de 15 (quinze) dias, oportunidade para que seus assistentes 

técnicos apresentem pareceres (artigo 477, parágrafo 1º, do CPC).

Os honorários periciais serão pagos apenas ao final dos trabalhos 

periciais, depois de entregue o laudo e prestados todos os 

esclarecimentos necessários.

INTIMEM-se.

CUMPRA-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): João Thiago de França Guerra

 Cod. Proc.: 839990 Nr: 44438-54.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA MARIA DIAS DE MELO MARTINS, ATILANO JOSÉ 

DA SILVA, CECÍLIA MARQUES DA SILVA, BERTULIO ANTONIO DA SILVA, 

CECÍLIA BENEDITA NUNES, DJALMA HUMBERTO PEREIRA, LINDINALVA 

DE AMORIM ALVES, HILÁRIO DA SILVA AIRES PARÁ, IZULINA BRUNO DE 

JESUS, ERASMO CORREA DA COSTA, EZEBIO DE SOUZA, FRANCISCO 

BORGES DE OLIVEIRA, IRACY MARIA FERREIRA MARCONDES, MARIA 

ABADE NASCIMENTO, SEBASTIANA MARIA DE ASSIS, VIRGINIA ELISA 

BORGES PACHECO, MARIA APARECIDA DE ASSIS, MARIA JOSÉ DE 

MAGALHÃES, OSVALDO BATISTA PINTO, RICARDINA ESTEVÃO DE 

OLIVEIRA, ROSALINA DE FRANÇA, ROSANGELA SILVA CAVALCANTI, 

TEREZINHA MOREIRA DE ALMEIDA, VICENTE BENEDITO DA COSTA 

MONTEIRO, VITOR MANOEL DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELENO BOSCO SANTIAGO DE 

BARROS - OAB:6587/MT, TARCISIO ANTONIO DA CUNHA FELIX - 

OAB:1505/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PATRÍCIA CAVALCANTI 

ALBUQUERQUE (PROCURADORA MUNICIPAL) - OAB:7.892/MT

 Vistos.

Na decisão anterior, este Juízo nomeou perito, formulou quesitos e arbitrou 

honorários periciais. Todavia, foi desconsiderada a existência de múltiplos 

autores, cujas situações particulares hão de ser individualizadas pelo 

trabalho pericial, de modo a produzir cálculo um que revele o montante de 

eventual direito creditório de cada exequente.

Razão disso, mantido o valor base dos honorários periciais em R$ 300,00 

(trezentos reais) e considerando a existência de 25 (vinte e cinco) 

autores na espécie, a fim de adequar a remuneração do perito à 

verdadeira extensão do trabalho a ser desenvolvido, FIXO o montante de 

R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais) como valor total dos honorários 

periciais.

De outro lado, verifico que não houve, até a presente data, depósito do 

valor dos honorários periciais. Por conta disso, lastreado no entendimento 

do Tema 871/STJ e nos reiterados precedentes do TJMT, DETERMINO 

expeça-se Requisição de Pequeno Valor (RPV) em favor do perito para 

pagamento dos honorários, no prazo de até 02 (dois) meses, mediante 

depósito bancário na Conta Única do TJMT (art. 535, §3º, II do CPC), sob 

pena de bloqueio dos valores via BacenJud.

INTIME-se o Sr. Perito, bem como as partes e assistentes técnicos, para 

imediato início dos trabalhos periciais. O laudo pericial deverá ser entregue 

no prazo de 30 (trinta) dias.

Apresentado o laudo, INTIMEM-se as partes para manifestação, no prazo 

comum de 15 (quinze) dias, oportunidade para que seus assistentes 

técnicos apresentem pareceres (artigo 477, parágrafo 1º, do CPC).

Os honorários periciais serão pagos apenas ao final dos trabalhos 

periciais, depois de entregue o laudo e prestados todos os 

esclarecimentos necessários.

INTIMEM-se.

CUMPRA-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): João Thiago de França Guerra

 Cod. Proc.: 889531 Nr: 22929-33.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVANIL MAMORÉ DE SOUZA, MARIA AUXILIADORA 

MACIESKI, JOILCE PINHO GRUNWALD, ANTONIA RIBEIRO ZAMPIERI, 

MARCIA ROSSANA KOECHE DA SILVA, PEDRO BARACAT, BEATRIZ 

ALVES DE CASTRO SOARES, ENAUZERA BENEDITA AZEVEDO, DEJAIR 

JOSÉ PEREIRA, AIDIL NUNES DE MOURA, ELZA LONDON GOMES DA 

SILVA, MARTA VANTINI MAÇOM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA LUCIA RICARTE - 

OAB:4.411/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO (PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:PROC ESTADO

 Vistos.

Na decisão anterior, este Juízo nomeou perito, formulou quesitos e arbitrou 

honorários periciais. Todavia, foi desconsiderada a existência de múltiplos 

autores, cujas situações particulares hão de ser individualizadas pelo 

trabalho pericial, de modo a produzir cálculo um que revele o montante de 

eventual direito creditório de cada exequente.

Razão disso, mantido o valor base dos honorários periciais em R$ 300,00 

(trezentos reais) e considerando a existência de 12 (doze) autores na 

espécie, a fim de adequar a remuneração do perito à verdadeira extensão 

do trabalho a ser desenvolvido, FIXO o montante de R$ 3.600,00 (três mil e 

seiscentos reais) como valor total dos honorários periciais.

De outro lado, verifico que não houve, até a presente data, depósito do 

valor dos honorários periciais. Por conta disso, lastreado no entendimento 

do Tema 871/STJ e nos reiterados precedentes do TJMT, DETERMINO 

expeça-se Requisição de Pequeno Valor (RPV) em favor do perito para 

pagamento dos honorários, no prazo de até 02 (dois) meses, mediante 

depósito bancário na Conta Única do TJMT (art. 535, §3º, II do CPC), sob 

pena de bloqueio dos valores via BacenJud.

INTIME-se o Sr. Perito, bem como as partes e assistentes técnicos, para 

imediato início dos trabalhos periciais. O laudo pericial deverá ser entregue 

no prazo de 30 (trinta) dias.

Apresentado o laudo, INTIMEM-se as partes para manifestação, no prazo 

comum de 15 (quinze) dias, oportunidade para que seus assistentes 

técnicos apresentem pareceres (artigo 477, parágrafo 1º, do CPC).

Os honorários periciais serão pagos apenas ao final dos trabalhos 

periciais, depois de entregue o laudo e prestados todos os 

esclarecimentos necessários.

INTIMEM-se.

CUMPRA-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): João Thiago de França Guerra

 Cod. Proc.: 871637 Nr: 10787-94.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NAIR BRITO DUARTE, NATALINO XAVIER DE LIMA, 

NATANAEL SALVINO, NEIDE LUDGERIO DA SILVA, NEIDE MARIA 

BOGADO, NIDIA DE SOUZA RODRIGUES, ONILDO SEVERINO DA SILVA, 

NIRVAL SANTANA MAGALHÃES, PAULO PEREIRA, PAULO DE OLIVEIRA 

FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WELTON ALVES DE OLIVEIRA - 

OAB:15089

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - OAB:PROC. DO ESTADO

 Vistos.

Na decisão anterior, este Juízo nomeou perito, formulou quesitos e arbitrou 

honorários periciais. Todavia, foi desconsiderada a existência de múltiplos 

autores, cujas situações particulares hão de ser individualizadas pelo 

trabalho pericial, de modo a produzir cálculo um que revele o montante de 

eventual direito creditório de cada exequente.

Razão disso, mantido o valor base dos honorários periciais em R$ 300,00 

(trezentos reais) e considerando a existência de 10 (dez) autores na 

espécie, a fim de adequar a remuneração do perito à verdadeira extensão 

do trabalho a ser desenvolvido, FIXO o montante de R$ 3.000,00 (três mil 

reais) como valor total dos honorários periciais.

De outro lado, verifico que não houve, até a presente data, depósito do 

valor dos honorários periciais. Por conta disso, lastreado no entendimento 

do Tema 871/STJ e nos reiterados precedentes do TJMT, DETERMINO 

expeça-se Requisição de Pequeno Valor (RPV) em favor do perito para 

pagamento dos honorários, no prazo de até 02 (dois) meses, mediante 

depósito bancário na Conta Única do TJMT (art. 535, §3º, II do CPC), sob 

pena de bloqueio dos valores via BacenJud.

INTIME-se o Sr. Perito, bem como as partes e assistentes técnicos, para 
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imediato início dos trabalhos periciais. O laudo pericial deverá ser entregue 

no prazo de 30 (trinta) dias.

Apresentado o laudo, INTIMEM-se as partes para manifestação, no prazo 

comum de 15 (quinze) dias, oportunidade para que seus assistentes 

técnicos apresentem pareceres (artigo 477, parágrafo 1º, do CPC).

Os honorários periciais serão pagos apenas ao final dos trabalhos 

periciais, depois de entregue o laudo e prestados todos os 

esclarecimentos necessários.

INTIMEM-se.

CUMPRA-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): João Thiago de França Guerra

 Cod. Proc.: 886434 Nr: 20855-06.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONY DA SILVA CAMPOS, LUCIANO FREITAS DA 

SILVA, ANA MARIA DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA CINTRA RASCHEJA - 

OAB:15.625/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - PROC. ESTADO - OAB:PROC. ESTADO

 Vistos.

Na decisão anterior, este Juízo nomeou perito, formulou quesitos e arbitrou 

honorários periciais. Todavia, foi desconsiderada a existência de múltiplos 

autores, cujas situações particulares hão de ser individualizadas pelo 

trabalho pericial, de modo a produzir cálculo um que revele o montante de 

eventual direito creditório de cada exequente.

Razão disso, mantido o valor base dos honorários periciais em R$ 300,00 

(trezentos reais) e considerando a existência de 3 (três) autores na 

espécie, a fim de adequar a remuneração do perito à verdadeira extensão 

do trabalho a ser desenvolvido, FIXO o montante de R$ 900,00 

(novecentos reais) como valor total dos honorários periciais.

De outro lado, verifico que não houve, até a presente data, depósito do 

valor dos honorários periciais. Por conta disso, lastreado no entendimento 

do Tema 871/STJ e nos reiterados precedentes do TJMT, DETERMINO 

expeça-se Requisição de Pequeno Valor (RPV) em favor do perito para 

pagamento dos honorários, no prazo de até 02 (dois) meses, mediante 

depósito bancário na Conta Única do TJMT (art. 535, §3º, II do CPC), sob 

pena de bloqueio dos valores via BacenJud.

INTIME-se o Sr. Perito, bem como as partes e assistentes técnicos, para 

imediato início dos trabalhos periciais. O laudo pericial deverá ser entregue 

no prazo de 30 (trinta) dias.

Apresentado o laudo, INTIMEM-se as partes para manifestação, no prazo 

comum de 15 (quinze) dias, oportunidade para que seus assistentes 

técnicos apresentem pareceres (artigo 477, parágrafo 1º, do CPC).

Os honorários periciais serão pagos apenas ao final dos trabalhos 

periciais, depois de entregue o laudo e prestados todos os 

esclarecimentos necessários.

INTIMEM-se.

CUMPRA-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): João Thiago de França Guerra

 Cod. Proc.: 928528 Nr: 48502-73.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIDIA MARCILEI DA SILVA MENDES RODRIGUES, 

REINALDO PEREIRA DE SOUZA, MARCIA REGINA DE DEUS ROCHA 

ARCANJO, NELI TERESINHA SAWARIS, PEDRO CESAR DA SILVA 

MORAES, INEZ FELICIO DA SILVA, STELA REGINA CASCÃO, ANA 

MARISA SOARES MULLER SANTOS, LEANDRO VASCONCELOS 

ORMOND, DÉBORA MIRIAN DA COSTA FONTES, ROSIANE FATIMA LEITE 

BRANDÃO LARANJA, MARLENE DOS REIS COSTA, ELIZANGELA 

AUXILIADORA DE ALMEIDA, GERALDO MENEZES MENDES, SIDNEY 

PEDROSO DE ALMEIDA, MARIA APARECIDA DE AMORIM FERNANDES, 

HELOISE ANGELICA AMORIM DIAS, JESSICA LAURA ABREU DE SOUZA, 

TERESINHA MENDONÇA DO CARMO, SUEIDE ALMEIDA CABRAL, CLAIRES 

MARIA CAVALETT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA LUCIA RICARTE - 

OAB:4.411/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO - OAB:PROCURADOR EST

 Vistos.

Na decisão anterior, este Juízo nomeou perito, formulou quesitos e arbitrou 

honorários periciais. Todavia, foi desconsiderada a existência de múltiplos 

autores, cujas situações particulares hão de ser individualizadas pelo 

trabalho pericial, de modo a produzir cálculo um que revele o montante de 

eventual direito creditório de cada exequente.

Razão disso, mantido o valor base dos honorários periciais em R$ 300,00 

(trezentos reais) e considerando a existência de 21 (vinte e um) autores 

na espécie, a fim de adequar a remuneração do perito à verdadeira 

extensão do trabalho a ser desenvolvido, FIXO o montante de R$ 6.300,00 

(seis mil e trezentos reais) como valor total dos honorários periciais.

De outro lado, verifico que não houve, até a presente data, depósito do 

valor dos honorários periciais. Por conta disso, lastreado no entendimento 

do Tema 871/STJ e nos reiterados precedentes do TJMT, DETERMINO 

expeça-se Requisição de Pequeno Valor (RPV) em favor do perito para 

pagamento dos honorários, no prazo de até 02 (dois) meses, mediante 

depósito bancário na Conta Única do TJMT (art. 535, §3º, II do CPC), sob 

pena de bloqueio dos valores via BacenJud.

INTIME-se o Sr. Perito, bem como as partes e assistentes técnicos, para 

imediato início dos trabalhos periciais. O laudo pericial deverá ser entregue 

no prazo de 30 (trinta) dias.

Apresentado o laudo, INTIMEM-se as partes para manifestação, no prazo 

comum de 15 (quinze) dias, oportunidade para que seus assistentes 

técnicos apresentem pareceres (artigo 477, parágrafo 1º, do CPC).

Os honorários periciais serão pagos apenas ao final dos trabalhos 

periciais, depois de entregue o laudo e prestados todos os 

esclarecimentos necessários.

INTIMEM-se.

CUMPRA-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): João Thiago de França Guerra

 Cod. Proc.: 955020 Nr: 2616-17.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOACYR MENDES DOS SANTOS JUNIOR, MARCELINO 

XAVIER MARTINS, AILTON SOARES, EDUARDO MARCELO RODRIGUES, 

ARILDO MARCIO MARTINS, SONIA EDWIGES DE BARROS MARTINS, 

IEVONOMES AFONSO NOGUEIRA, ANGELO ISMAEL FERNANDES, MOISES 

ALACID DOS SANTOS SOUZA, FREDERICO RODRIGUES DE SOUSA 

NETO, ANTONIO MANOEL GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NATANAZIA ALVES ALENCAR - 

OAB:9026/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Na decisão anterior, este Juízo nomeou perito, formulou quesitos e arbitrou 

honorários periciais. Todavia, foi desconsiderada a existência de múltiplos 

autores, cujas situações particulares hão de ser individualizadas pelo 

trabalho pericial, de modo a produzir cálculo um que revele o montante de 

eventual direito creditório de cada exequente.

Razão disso, mantido o valor base dos honorários periciais em R$ 300,00 

(trezentos reais) e considerando a existência de 10 (dez) autores na 

espécie, a fim de adequar a remuneração do perito à verdadeira extensão 

do trabalho a ser desenvolvido, FIXO o montante de R$ 3.000,00 (três mil 

reais) como valor total dos honorários periciais.

De outro lado, verifico que não houve, até a presente data, depósito do 

valor dos honorários periciais. Por conta disso, lastreado no entendimento 

do Tema 871/STJ e nos reiterados precedentes do TJMT, DETERMINO 

expeça-se Requisição de Pequeno Valor (RPV) em favor do perito para 

pagamento dos honorários, no prazo de até 02 (dois) meses, mediante 

depósito bancário na Conta Única do TJMT (art. 535, §3º, II do CPC), sob 

pena de bloqueio dos valores via BacenJud.

INTIME-se o Sr. Perito, bem como as partes e assistentes técnicos, para 

imediato início dos trabalhos periciais. O laudo pericial deverá ser entregue 

no prazo de 30 (trinta) dias.

Apresentado o laudo, INTIMEM-se as partes para manifestação, no prazo 

comum de 15 (quinze) dias, oportunidade para que seus assistentes 

técnicos apresentem pareceres (artigo 477, parágrafo 1º, do CPC).
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Os honorários periciais serão pagos apenas ao final dos trabalhos 

periciais, depois de entregue o laudo e prestados todos os 

esclarecimentos necessários.

INTIMEM-se.

CUMPRA-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): João Thiago de França Guerra

 Cod. Proc.: 850343 Nr: 53414-50.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA IZILDA ALVARENGA, MARIA DE LOURDES LIMA 

DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CONRADO AGOSTINI MACHADO 

- OAB:OAB/MT 16.637, RONALDO NOGUEIRA MACHADO - 

OAB:5311-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - OAB:PROC. DO ESTADO

 Vistos.

Na decisão anterior, este Juízo nomeou perito, formulou quesitos e arbitrou 

honorários periciais. Todavia, foi desconsiderada a existência de múltiplos 

autores, cujas situações particulares hão de ser individualizadas pelo 

trabalho pericial, de modo a produzir cálculo um que revele o montante de 

eventual direito creditório de cada exequente.

Razão disso, mantido o valor base dos honorários periciais em R$ 300,00 

(trezentos reais) e considerando a existência de 2 (dois) autores na 

espécie, a fim de adequar a remuneração do perito à verdadeira extensão 

do trabalho a ser desenvolvido, FIXO o montante de R$ 600,00 (seiscentos 

reais) como valor total dos honorários periciais.

De outro lado, verifico que não houve, até a presente data, depósito do 

valor dos honorários periciais. Por conta disso, lastreado no entendimento 

do Tema 871/STJ e nos reiterados precedentes do TJMT, DETERMINO 

expeça-se Requisição de Pequeno Valor (RPV) em favor do perito para 

pagamento dos honorários, no prazo de até 02 (dois) meses, mediante 

depósito bancário na Conta Única do TJMT (art. 535, §3º, II do CPC), sob 

pena de bloqueio dos valores via BacenJud.

INTIME-se o Sr. Perito, bem como as partes e assistentes técnicos, para 

imediato início dos trabalhos periciais. O laudo pericial deverá ser entregue 

no prazo de 30 (trinta) dias.

Apresentado o laudo, INTIMEM-se as partes para manifestação, no prazo 

comum de 15 (quinze) dias, oportunidade para que seus assistentes 

técnicos apresentem pareceres (artigo 477, parágrafo 1º, do CPC).

Os honorários periciais serão pagos apenas ao final dos trabalhos 

periciais, depois de entregue o laudo e prestados todos os 

esclarecimentos necessários.

INTIMEM-se.

CUMPRA-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): João Thiago de França Guerra

 Cod. Proc.: 941003 Nr: 55144-62.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMÉLIA GOMES DE AGUIAR MARANHÃO, DORACY 

GUIMARÃES VALE, ELMITA COSTA, IRENE AIRES DA SILVA, LILIANE 

VILELA MELLO CARVALHO, MARCIO OPPELT, MARIA ANADIR SOARES 

DA SILVA, MARIA APARECIDA DA COSTA, MARIA DO SOCORRO ALVES 

BESERRA, MARIA NEUZAIR AIRES RIBEIRO, NEIVA MARIA DE FARIA, TAIS 

MARCELINA DA SILVA, VERONICA RODRIGUES SILVA DELFINO, VIVIANE 

MIRANDA GARCIA RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIRO GEHM - OAB:16.063/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS OTÁVIO TROVO 

MARQUES DE SOUZA - OAB:5266-MT-PROC

 Vistos.

Na decisão anterior, este Juízo nomeou perito, formulou quesitos e arbitrou 

honorários periciais. Todavia, foi desconsiderada a existência de múltiplos 

autores, cujas situações particulares hão de ser individualizadas pelo 

trabalho pericial, de modo a produzir cálculo um que revele o montante de 

eventual direito creditório de cada exequente.

Razão disso, mantido o valor base dos honorários periciais em R$ 300,00 

(trezentos reais) e considerando a existência de 14 (quatorze) autores na 

espécie, a fim de adequar a remuneração do perito à verdadeira extensão 

do trabalho a ser desenvolvido, FIXO o montante de R$ 4.200,00 (quatro 

mil e duzentos reais) como valor total dos honorários periciais.

De outro lado, verifico que não houve, até a presente data, depósito do 

valor dos honorários periciais. Por conta disso, lastreado no entendimento 

do Tema 871/STJ e nos reiterados precedentes do TJMT, DETERMINO 

expeça-se Requisição de Pequeno Valor (RPV) em favor do perito para 

pagamento dos honorários, no prazo de até 02 (dois) meses, mediante 

depósito bancário na Conta Única do TJMT (art. 535, §3º, II do CPC), sob 

pena de bloqueio dos valores via BacenJud.

INTIME-se o Sr. Perito, bem como as partes e assistentes técnicos, para 

imediato início dos trabalhos periciais. O laudo pericial deverá ser entregue 

no prazo de 30 (trinta) dias.

Apresentado o laudo, INTIMEM-se as partes para manifestação, no prazo 

comum de 15 (quinze) dias, oportunidade para que seus assistentes 

técnicos apresentem pareceres (artigo 477, parágrafo 1º, do CPC).

Os honorários periciais serão pagos apenas ao final dos trabalhos 

periciais, depois de entregue o laudo e prestados todos os 

esclarecimentos necessários.

INTIMEM-se.

CUMPRA-se.

4ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007734-15.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO CORDEIRO DA SILVA (AUTOR(A))

CLAUDINEI GARCES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON LUIZ DE FRANCA DIAS OAB - MT16408/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Secretaria Estadual de Saúde (REU)

SECRETARIA DE SAÚDE DE VARZEA GRANDE (REU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO:Inexistindo óbice legal, HOMOLOGO o 

pedido de desistência da ação formulado pela parte autora e, por 

consequência, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, com 

fulcro no artigo 485, VIII, do Código de Processo Civil. Sem custas e 

honorários advocatícios em razão da gratuidade de justiça que ora defiro 

(art. 98 do CPC). Preclusa a via recursal, arquivem-se os autos, com as 

baixas e anotações de estilo. Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1008568-18.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUARY ANTONIO DO SACRAMENTO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DILMA GOMES OAB - MT22771/O (ADVOGADO(A))

DAVI MARQUES OAB - MT14678-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

ANDREIA LUZ LOPEZ (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos, a seguir 

transcrita, e para RECOLHER, por meio de Guia de Diligência, no site do 

T r i bu n a l  d e  J u s t i ç a  d o  E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br), comprovando nos autos, o valor referente 

às despesas do Sr. Oficial de Justiça em cumprimento de diligência no 

Bairro Centro Político Administrativo, em Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE (Processo 

Judicial Eletrônico), nos termos do artigo 9.º da Lei 11.419/2006. DECISÃO: 

Ex Positis, CONCEDO PARCIALMENTE A SEGURANÇA tão somente para 
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determinar que a Impetrada promova a análise do referido procedimento 

administrativo (Protocolo n. 632866/2018), no prazo improrrogável de 30 

(trinta) dias. INTIME-SE a autoridade coatora, do teor desta decisão judicial 

(art. 7º, I, Lei n. 12.016/09). Após, remetam-se os autos ao representante 

do Ministério Público, pelo prazo de 10 (dez) dias (art. 12, da Lei nº. 

12.016/2009), expirado o qual, com ou sem o parecer, venham conclusos 

para sentença (art. 12, parágrafo único da Lei 12.016/2009). Intimem-se. 

Às providências.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1034527-88.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PRISCILLA OLIVEIRA CARDOSO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR GOMES DO CARMO OAB - MT16409/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO 

GROSSO (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO:Inexistindo óbice legal, HOMOLOGO o 

pedido de desistência da ação formulado pela parte impetrante e, por 

consequência, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, com 

espeque no artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. Sem 

custas e honorários advocatícios. Preclusa a via recursal, arquivem-se os 

autos, com as baixas e anotações de estilo. P..I.C.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1044389-83.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ASSIS SOUZA OLIVEIRA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ASSIS SOUZA OLIVEIRA OAB - MT8107-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MATO 

GROSSO - DETRAN/MT (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO:Posto isso, HOMOLOGO o pedido de 

desistência da ação formulado pela parte impetrante e, por consequência, 

JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO, sem resolução do mérito, com fulcro 

no artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. Sem custas e 

honorários advocatícios. Arquivem-se imediatamente os autos, com as 

baixas e anotações de estilo. P.I.C.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1058340-47.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDERSON DE ALMEIDA MATOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MONICA FURTADO DE OLIVEIRA OAB - MT16755-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PUBLICA (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO:Diante do exposto, com fundamento no 

artigo 64, §1°, do CPC, DECLARO a incompetência absoluta deste Juízo, e 

DECLINO, ex officio, do processamento e julgamento desta demanda, 

determinando a sua remessa ao Juizado Especial da Fazenda Pública da 

Capital. CUMPRA-SE.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1019785-92.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO SIPOLI COUTINHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA SOUZA BAHDUR ROMUALDO OAB - PR0048359A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE 

PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL BARBOSA SANTOS OAB - DF13147 (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

JOAO LEOPOLDO BACAN (PERITO / INTÉRPRETE)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: Nessa medida, fixo como ponto 

controvertido a incapacidade/inaptidão física do autor para o exercício do 

cargo de Delegado de Polícia, cuja constatação só é possível por meio de 

perícia médica especializada, motivo pelo qual DEFIRO a produção de 

prova pericial requerida pelo Autor, que deverá obedecer aos ditames dos 

artigos 464 e seguintes do CPC. Fixo o prazo de 15 (quinze) dias para a 

entrega do laudo pericial, a partir da designação da data para a realização 

da perícia. Nomeio como perito o Dr. João Leopoldo Baçan, cadastrado 

pela Corregedoria-Geral da Justiça, podendo ser encontrado à na Rua 

Barão de Melgaço, n. 2754, Edifício Work Tower, Sala 908, Centro, Cuiabá, 

telefone celular (65) 99601-1639. Intime-se o perito designado para que 

apresente, no prazo de 05 (cinco) dias, a proposta de honorários para a 

realização da perícia (artigo 465, § 2º, I, do CPC). Aportando a proposta, 

conclusos para novas deliberações. A parte autora arcará com o 

pagamento dos honorários periciais, nos termos do art. 95 do CPC. 

Intimem-se as partes para que, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 465, § 

1º, do CPC), i) apresentem eventual arguição de impedimento ou 

suspeição do perito, se for o caso; ii) indiquem assistente técnico e iii) 

apresentem os quesitos que acharem necessários. Seguem os quesitos 

do Juízo a serem respondidos pelo perito. Intimem-se. Cumpra-se. Às 

providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1061085-97.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NEWGLOSSY COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE DIOGO DUTRA FILHO OAB - MT0012960A (ADVOGADO(A))

VITOR MARTINELLI DE MENDONCA OAB - MT13082-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: Isto posto, com vistas a não inviabilizar o 

acesso da parte Requerente à jurisdição, defiro o pedido de parcelamento 

das custas processuais e da taxa judiciária em 6 (seis) vezes. Intime-se a 

requerente para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar o pagamento da 

primeira parcela. Após o pagamento da primeira parcela, retornem os 

autos conclusos para análise do pedido liminar. Intime-se.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1012564-24.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDINEI CARMO DE CAMPOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT16773-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)
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FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: Ex Positis, com escoro no art. 64, §1°, do 

CPC, DECLARO a incompetência absoluta deste Juízo, e DECLINO, ex 

officio, do processamento e julgamento desta demanda, determinando a 

sua remessa ao Juizado Especial da Fazenda Pública da Capital. Intime-se 

o demandante. CUMPRA-SE com a máxima urgência. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1057339-27.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS JOSE DE SOUZA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS JOSE DE SOUZA OAB - MT18638/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Secretário Municipal da Fazenda da Prefeitura de Cuiabá (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos, a seguir 

transcrita, e para RECOLHER, por meio de Guia de Diligência, no site do 

T r i bu n a l  d e  J u s t i ç a  d o  E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br), comprovando nos autos, o valor referente 

às despesas do Sr. Oficial de Justiça em cumprimento de diligência no 

Bairro Centro, em Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE (Processo Judicial 

Eletrônico), nos termos do artigo 9.º da Lei 11.419/2006. DECISÃO: Posto 

isso, presentes os requisitos legais, DEFIRO a liminar vindicada na inicial, 

determinando que a autoridade coatora expeça novo Documento de 

Arrecadação para pagamento de ITBI referente ao imóvel de matrícula 

83.090 do 5º Serviço Notarial de Cuiabá, levando em consideração o valor 

de arrematação demonstrado. NOTIFIQUE-SE a autoridade coatora, a fim 

de que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as informações de praxe, e na 

oportunidade intime-a do teor desta decisão judicial (art. 7º, I, Lei n. 

12.016/09). Oficie a Procuradoria Geral do Município sobre a presente 

decisão, enviando-lhe cópia da inicial, para, querendo, ingressar no feito 

(art. 7°, II da Lei n. 12.016/2009). Após, remetam-se os autos ao 

representante do Ministério Público, também pelo prazo de 10 (dez) dias 

(art. 12, da Lei nº. 12.016/2009), expirado o qual, com ou sem o parecer, 

venham conclusos para sentença (art. 12, parágrafo único). Cumpra-se 

por oficial de justiça plantonista. Intimem-se.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1049429-46.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCILEA MOREIRA MILHOMEM (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIRIAM LOURENCO DE OLIVEIRA OAB - MT10363/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR PRESIDENTE DA MATOGROSSO PREVIDENCIA -MTPREV 

(IMPETRADO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: Vistos etc. Analisando os autos, 

constata-se que a parte autora pugnou pela desistência da ação (id. n. 

28206158), alegando a perda do objeto em razão da conclusão do 

procedimento administrativo objeto do writ. Destarte, nos termos do art. 

200, parágrafo único, do CPC, a desistência da ação somente produz 

efeitos após a homologação judicial, sendo desnecessário o 

consentimento do réu, eis que não houve a sua citação. Ex Positis, 

inexistindo óbice legal, HOMOLOGO o pedido de desistência da ação 

formulado pela parte autora e, via de consequência, JULGO EXTINTO o 

processo, sem resolução do mérito, com escoro no art. 485, VIII, do 

Código de Processo Civil. Sem custas e honorários advocatícios. Preclusa 

a via recursal, ao arquivo com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1059008-18.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

INOVAR INDUSTRIA E COMERCIO DE CEREAIS LTDA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA GRAZIELA MARTINS PORTO OAB - MT12579-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico - SEDEC 

(IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos, a seguir 

transcrita, e para RECOLHER, por meio de Guia de Diligência, no site do 

T r i bu n a l  d e  J u s t i ç a  d o  E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br), comprovando nos autos, o valor referente 

às despesas do Sr. Oficial de Justiça em cumprimento de diligência no 

Bairro GOIABEIRAS, em Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE (Processo Judicial 

Eletrônico), nos termos do artigo 9.º da Lei 11.419/2006. DECISÃO: Ante o 

exposto, conheço e acolho em parte os embargos de declaração, para 

suprir a OMISSÃO apontada, mantendo, contudo, o reconhecimento da 

litispendência quanto ao pedido de reenquadramento no Programa de 

Desenvolvimento do Estado pela Secretaria de Desenvolvimento 

Econômico. Nesse sentido, nos termos do artigo 337, §§ 1º a 3º CPC, 

DECLARO a litispendência PARCIAL desta ação para com o Mandado de 

Segurança de nº 1055564-74.2019.8.11.0041 e, por conseguinte, 

DECRETO a extinção desta ação mandamental, sem julgamento de mérito 

(art. 485, V, CPC), no que tange ao pedido de reenquadramento no 

Programa de Desenvolvimento do Estado pela Secretaria de 

Desenvolvimento Econômico. Lado outro, em referência ao pedido de 

análise do processo administrativo n. 236488/2018, protocolado em 

14.05.2018, presentes os requisitos legais, DEFIRO a liminar vindicada na 

inicial, determinando que a autoridade coatora conclua, no prazo de 10 

(dez) dias, o procedimento administrativo referido, com a expedição da 

respectiva decisão, sob pena de multa por descumprimento, sem prejuízo 

de outras sanções. Intime-se. Às providências. Cuiabá, data registrada no 

sistema. (assinado digitalmente) CARLOS ROBERTO BARROS DE 

CAMPOS Juiz de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 995024 Nr: 21007-20.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEMENTES CRUZ NUNES, DIRCE ALMEIDA PEREIRA, 

JOSEFA SOUZA DE OLIVEIRA, ELISABETH MARIA TEIXEIRA DA SILVA, 

EUDES SILVA SANTIAGO, EDJANIR BENEDITA PINHEIRO CAETANO, NELIR 

DA COSTA LIMA, LUZENILDA FÁTIMA DE SOUZA TESTA, LUIZ ARI 

BURILE DA SILVA, MARIA JOSE SOUZA DE OLIVEIRA, MARIA 

AUXILIADORA LEITE SILVA, NEIVA CAPISTRANO DIAS, MÁRCIA DE 

CARVALHO COELHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA NIEDERLE - OAB: 

10.458/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS OTÁVIO TROVO 

MARQUES DE SOUZA - OAB:5266-MT-PROC

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, § 4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1003056 Nr: 24745-16.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILSON MARCIO DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS REZENDE JUNIOR - 

OAB:OAB/MT 9.059
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS OTÁVIO TROVO 

MARQUES DE SOUZA - OAB:5266-MT-PROC

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, § 4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1041228 Nr: 42172-26.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIDE MARIA DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVOILSON FERREIRA MAIA - 

OAB:18.522/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ADELAR DAL PISSOL 

(PROCURADOR MUNICIPAL) - OAB:2.838/MT

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, § 4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 851916 Nr: 54823-61.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANDRA REGINA PIOVESAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFERSON WAGNER RAMOS, ESTADO DE 

MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE EDUARDO POLISEL 

GONÇALVES - OAB:12.009/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO CESAR DE CARVALHO 

GOMES JUNIOR - PROCURADOR DO ESTADO DE MT - OAB:16804-A

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, § 4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 905420 Nr: 33846-14.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO DE ALMEIDA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRÍCIA CAVALCANTI 

ALBUQUERQUE - OAB:OAB/MT 7.892

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE TADEU RODRIGUES DE 

AMORIM - OAB:7.898-B/MT

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, § 4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 868371 Nr: 8250-28.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FÁTIMA AUXILIADORA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDILSON ROSENDO DA SILVA 

- OAB:6944

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, § 4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1026747 Nr: 35202-10.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDNA MARIA ESTRADA DE AGUIAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA 

ESTADUAL DE SAÚDE, MUNICÍPIO DE CUIABÁ-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WALLISON KENEDI DE LIMA - 

OAB:16.704 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Alberto Bueno 

(Procurador do Estado) - OAB:17439-A, SERGIO BENEDITO BASTOS 

PARREIRA-PROC. MUNICIPAL - OAB:3845

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, § 4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1022730-18.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA ALVES (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE GONCALVES MELADO OAB - MT8075-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1022730-18.2019.8.11.0041. ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: MARIA 

APARECIDA ALVES ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: CUIABÁ PREFEITURA 

MUNICIPAL Vistos etc. Trata-se de Ação Declaratória de Nulidade de 

Contrato Temporário de Prestação de Serviços c/c Reconhecimento e 

Cobrança de Direitos Trabalhistas c/c Danos Morais, ajuizada por MARIA 

APARECIDA ALVES em face de PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ, 

consoante os termos explicitados na exordial. Em suma, a autora requer 

seja declarada a nulidade na contratação temporária de forma sucessiva 

como Agente Operacional da Saúde para o Requerido nos períodos 

indicados na inicial, condenando o Requerido ao pagamento dos valores 

correspondentes ao FGTS não depositado; à indenização compensatória 

pela despedida arbitrária; à indenização à título de seguro-desemprego; 

aviso prévio e reparação a título de dano moral. Atribuiu-se à causa o 

valor de R$ 30.251,22 (trinta mil duzentos e cinquenta e um reais e vinte e 

dois centavos). É o relato necessário. Fundamento e Decido. Vejamos o 

disposto no art. 2º, e §4º, da Lei n.12.153/2009: Art. 2º É de competência 

dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar 

causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos. 

§ 4º No foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a 

sua competência é absoluta. Destarte, considerando que há Juizado 

Especial da Fazenda Pública nesta Comarca e que o valor da causa não 

excede a 60 (sessenta) salários mínimos, os autos deverão ser 

encaminhados para o citado juizado, em observação a sua competência 

absoluta. Ex Positis, com escoro no art. 64, §1°, do CPC, DECLARO a 

incompetência absoluta deste Juízo, e DECLINO, ex officio, do 

processamento e julgamento desta demanda, determinando a sua remessa 

ao Juizado Especial da Fazenda Pública da Capital. Intime-se a parte 

autora. CUMPRA-SE com a máxima urgência. Cuiabá/MT, data registrada 

no sistema. (Assinado Digitalmente) CARLOS ROBERTO BARROS DE 

CAMPOS Juiz de direito

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1061229-71.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEOMAR RODRIGUES FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO HARRY MAGALHAES OAB - MT4960-O (ADVOGADO(A))

SELMA CRISTINA FLORES CATALAN OAB - MT4076-O (ADVOGADO(A))

ELIZANGELA DE ALMEIDA VITALINO OAB - MT12741-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1061229-71.2019.8.11.0041. AUTOR(A): LEOMAR RODRIGUES FERREIRA 

REU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Vistos etc. 

Acolho a competência declinada pelo que recebo o feito no estado em que 

se encontra. Preliminarmente, RECEBO a inicial, eis que preenche os 

requisitos do art. 319 do Código de Processo Civil. Defiro a gratuidade da 

justiça à parte autora. Anote-se. Trata-se de ação de concessão do 

benefício auxílio-acidente por redução da capacidade laborativa c/c pedido 

de antecipação dos efeitos da tutela liminar inaudita altera pars movida por 

LEOMAR RODRIGUES FERREIRA, em desfavor do INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL – INSS, alegando em suma, que sofreu um acidente 

de trabalho em 1°/04/2015, que o deixou incapacitado em definitivo para o 

trabalho, em razão da perda de um olho. Aduz que faz jus a mudança da 

espécie de 31 para 91, bem como ao restabelecimento do benefício que 

alega ter sido suspenso pelo demandado. Por essas razões, requer a 

antecipação de tutela, para a concessão do benefício de auxílio-acidente 

e, posterior, conversão em aposentadoria por invalidez. Com a inicial 

juntou documentos. É o que merecia relato. Fundamento e decido. 

Conquanto as alegações formuladas na inicial se revistam de aparente 

plausibilidade e denunciem certa urgência, tenho convicção, de outro lado, 

de que eventual provimento antecipatório no presente caso será 

inegavelmente irreversível, fator que obsta o atendimento do requerimento 

initio litis. Destarte, caso o magistrado dirigente concedesse a antecipação 

pretendida seria quase impossível reverter-se a situação ao estado 

anterior caso a sentença fosse de eventual improcedência, o que, além de 

inadmissível, viola frontalmente o que está disposto no § 3º do art. 300 do 

NCPC, senão vejamos: "Art. 300. (...) §3º A tutela de urgência de natureza 

antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade 

dos efeitos da decisão”. Ademais, as provas carreadas nos autos são 

insuficientes, por si só, para o reconhecimento dessa (in)capacidade 

laboral na fase inicial do processo, devendo ser corroboradas com prova 

pericial consistente. Posto isso, seja em face do preceito citado, seja em 

virtude do bom senso, entendo bem mais prudente conhecer os 

argumentos e provas de ambas as partes para somente depois 

manifestar-me em sede de cognição exauriente, o que ocorrerá no 

momento da sentença. Por esses fundamentos, INDEFIRO o pedido de 

tutela de urgência antecipada. Concomitantemente, CITE-SE a parte ré, 

para, querendo, responder a presente ação no prazo de 30 (trinta) dias 

(art. 335 c/c 183 do CPC). Com a apresentação oportuna e tempestiva de 

contestação pela parte Ré, com preliminares ou defesa indireta (art. 337, 

350 e 351 do CPC), dê-se vista à parte Autora para a réplica. Caso a parte 

Ré silencie, venham os autos conclusos para reconhecimento da revelia, 

se o caso (art. 344, com as exceções do art. 345, ambos do CPC). Diante 

das especificidades da causa e de modo a adequar o rito processual às 

necessidades do conflito, deixo para momento oportuno a análise da 

conveniência da audiência de conciliação (CPC, art. 139, VI e Enunciado 

nº 35 da ENFAM). Tratando-se de parte autora hipossuficiente, 

beneficiária da Justiça Gratuita, INVERTO o ônus da prova, com escoro no 

art. 373, §1º, do CPC, eis que o encargo lhe acarretaria excessiva 

dificuldade. Após, tendo em vista tratar-se de ação de concessão do 

benefício auxílio-acidente, nomeio como PERITO JUDICIAL o médico Dr. 

João Leopoldo Baçan, CRM-MT 5753, que servirá, independentemente de 

compromisso, com finalidade de certificar eventual (in)capacidade 

laborativa da parte autora. Considerando o grau de especialização do Sr. 

Perito, a complexidade dos trabalhos realizados, o zelo profissional, os 

valores estabelecidos na Tabela de honorários em vigor (Resolução nº 

305, de 07 de outubro de 2014, do Conselho da Justiça Federal) arbitro os 

honorários do Perito Judicial no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais). 

Ainda, por tratar-se de ação de natureza acidentária, nos termos do art. 

8º, §2º, da Lei n. 8.620/1993, o INSS ANTECIPARÁ, desde logo, os 

honorários periciais, devendo, no prazo de 30 (trinta) dias, efetuar o 

depósito dos valores junto à Conta Única do Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso. INTIME-SE. Passo a formular os quesitos do Juízo, nos 

seguintes termos: a) A parte autora é incapacitada para a vida 

independente? b) A parte autora é incapacitada para trabalhar? c) A 

incapacidade da parte autora para o trabalho é parcial ou total? d) A 

incapacidade da parte autora para o trabalho é permanente ou temporária? 

e) A parte autora possui sequela(s) definitiva(s), decorrente de 

consolidação de lesões após acidente de qualquer natureza? (A negativa 

prejudica os quesitos ‘f’ a ‘h’). f) Em caso afirmativo, a partir de quando 

(dia, mês, ano) as lesões se consolidaram, deixando sequela(s) 

definitiva(s)? g) Esta(s) sequelas(s) implica(m) redução da capacidade 

para o trabalho que habitualmente exercia? h) Esta(s) sequelas(s) 

implica(m) em maior esforço para o desempenho da mesma atividade 

exercida à época do acidente? Concedo às partes, o prazo de 15 (quinze) 

dias para arguir o impedimento ou a suspeição do perito, bem como a 

apresentação de quesitos e assistentes técnicos, sob pena de preclusão 

(CPC, art. 465, § 1º I, II e III). Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

intime-se o(a) perito(a) judicial para que indique data da realização dos 

trabalhos, no prazo mínimo de 30 (trinta) dias, tempo hábil para a intimação 

das partes. Encaminhe-se, inclusive, cópia da petição inicial, exames 

médicos e dos quesitos apresentados pelas partes, notificando o(a) 

perito(a) judicial para apresentar o laudo em cartório no prazo de 30 

(trinta) dias contados da data agendada para a perícia. Marcada data, 

horário e local da realização da perícia, intimem-se as partes. Os 

assistentes oferecerão os seus pareceres no prazo comum de 10 (dez) 

dias. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, intimem-se as partes 

da apresentação do laudo (CPC, art. 477, §1º). Para fiel cumprimento 

desta decisão, faculto à Serventia a utilização do meio previsto no art. 

203, §4º do CPC. Findo o prazo, com ou sem manifestação das partes, 

façam-se os autos conclusos para prosseguimento do feito, sem prejuízo 

de designação de audiência de instrução ou julgamento antecipado da lide. 

Cite-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. (assinado digitalmente) CARLOS ROBERTO 

BARROS DE CAMPOS Juiz de Direito

5ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1059273-20.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VINTURA DIAS DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LORENA DIAS GARGAGLIONE OAB - MT14629-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (REU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO:Posto isso, INDEFIRO o provimento 

antecipatório. Nesta oportunidade, nos termos do Procedimento de 

Controle Administrativo n. 165, do CNJ e do art. 98 e seguintes do Novo 

Código de Processo Civil, uma vez presentes os requisitos, defiro a 

gratuidade da justiça, servindo este como alvará de gratuidade. Assim 

cite-se o requerido, para, querendo, responder a ação no prazo legal, sob 

pena de serem considerados verdadeiros os fatos alegados pelo 

requerente. Com a defesa, intime-se o autor para apresentar Impugnação 

à Contestação. Em seguida, voltem-me cls. Intimem-se.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1046100-26.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RIBEIRO PADARIA, CONFEITARIA E CONVENIENCIA LTDA - ME 

(IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS RODER DE PAULA OAB - MT23934/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIO ADJUNTO DA RECEITA PUBLICA DA SEFAZ MT 

(IMPETRADO)

Superintendente Adjunto de Fiscalização da SEFAZ-MT (IMPETRADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO:À vista do exposto, em conformidade à 

decisão proferida pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, bem como à 

determinação do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso nos Ofícios 
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Circulares nº 86/2017 e 91/2017, determino a suspensão do presente 

processo até ulterior deliberação da Corte Superior. Nesta oportunidade, 

determino à Secretaria Unificada da Fazenda Pública que junte aos autos 

cópia do Ofício Circular nº 91/2017. Intimem-se as partes. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1044753-55.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

F.H. MOREIRA DA SILVA - ME (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN MARCEL ZATTAR DE FARIA OAB - MT21847-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO (IMPETRADO)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MATO GROSSO -DETRAN 

(IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para, querendo, apresentar contrarrazões a Recurso de 

Apelação. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003370-05.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA RAMOS OAB - SP128998 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para, querendo, impugnar a contestação no prazo legal. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1039901-85.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREA PIZARRO FERREIRA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANETE DIAS PIZARRO OAB - MT5471-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DETRAN MT (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para, querendo, apresentar contrarrazões a Recurso de 

Apelação. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1019558-68.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DINAMO CONSTRUTORA LTDA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROBERTO DE CUNTO MONTENEGRO OAB - MT11903-A 

(ADVOGADO(A))

FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA OAB - MT6848-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIO DE FAZENDA DO MUNICIPIO DE CUIABA (IMPETRADO)

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO:Verifica-se nos autos que a parte Autora 

manifestou nos autos requerendo a desistência da presente demanda. 

Desta feita, considerando que o acolhimento do pedido não trará qualquer 

prejuízo às partes, revogo a decisão liminar de ID:20018621 e 

HOMOLOGO, por sentença, o pedido de desistência formulado pela parte 

Autora, para que surta seus jurídicos efeitos, e, via de consequência, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com 

fundamento no art. 485, VIII do CPC/2015. Publique-se e Intime-se. Isento 

de custas. Sem interesse recursal. Cumprido o determinado acima, 

certifique-se o trânsito e arquive-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1012516-36.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WALTENIR MACHADO DA SILVA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SARAH MACHADO DA SILVA OAB - SP116569 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIO ADJUNTO DA SECRETARIA ESTADUAL DA FAZENDA 

PÚBLICA DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para, querendo, apresentar contrarrazões a Recurso de 

Apelação. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1040661-34.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RONILDA DE CASTRO SANTUARIO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBINSON HENRIQUE PEREGO OAB - MT18498-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

14.921.092/0001-57 (REU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM PROCESSO Nº: 1040661-34.2019.8.11.0041 (PJE 

3) Vistos, etc. Determino a intimação da parte autora para manifestar no 

prazo de 05 (cinco) dias se tem interesse no prosseguimento do feito. 

Cumpra-se. Após cls. Cuiabá/MT, 29 de janeiro de 2020. ROBERTO 

TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 0504702-98.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FEDERACAO NACIONAL DOS SERVIDORES DOS MINISTERIOS PUBLICOS 

ESTADUAIS - FENASEMPE (AUTOR(A))

CONFEDERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO BRASIL C S P B 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ERIC AVELAR GONCALVES OAB - DF38036 (ADVOGADO(A))

DENISE KERSTING PULS OAB - RS41792 (ADVOGADO(A))

MARCELO HENRIQUE DE OLIVEIRA OAB - DF20413 (ADVOGADO(A))

KESSIA MAGALHAES DA SILVA OAB - DF41064 (ADVOGADO(A))

CHRISTIAN BRAUNER DE AZEVEDO OAB - DF15371 (ADVOGADO(A))

CRISTIANO ALVES DA COSTA SILVA OAB - DF30779 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DO MATO GROSSO (REU)

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE SÃO PAULO (REU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM PROCESSO: 0504702-98.2015.8.11.0041 (PJE 1) 

Vistos, etc. Conquanto sejam relevantes os fundamentos constantes da 

exordial, entendo por bem determinar a oitiva da parte contrária em 05 

(cinco) dias, antes de apreciar o pedido de tutela de urgência. Após, cls. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 30 de janeiro de 2020 ROBERTO 
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TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1054533-19.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALE GRANDE INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS S/A 

(IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL ROGELIO GARCIA OAB - SP175343 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGENTE DE TRIBUTOS DA SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: Por corolário lógico da interpretação 

sistemática dos dispositivos citados, conclui-se que, se a ação tem por 

garantir débito fiscal, já constituído em dívida ativa, consoante doc. ID. 

28490251, que pode ser objeto de futura execução fiscal a ser ajuizada 

pela Fazenda Pública, compete à Vara Especializada de Execuções 

Fiscais processá-la e julgá-la, em observância às normas processuais 

supracitadas e à nítida relação de dependência e acessoriedade entre as 

ações. Diante de todo o exposto, DECLINO DA COMPETÊNCIA para 

processar e julgar o feito em favor da Vara Especializada de Execuções 

Fiscais da Comarca de Cuiabá. Preclusa esta, encaminhem-se os autos ao 

juízo competente, nos moldes do art. 64, § 3º, do CPC/2015. Tomem-se as 

demais providências de estilo, notadamente quanto às devidas baixas. 

Intimem-se. Cumpra-se, com urgência.

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1004792-78.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOAMAT COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DO MATO GROSSO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO DOMINGUES SIQUEIRA OAB - MT11004-B (ADVOGADO(A))

SOELITA DAYANE MARTINS SILVA OAB - MT18204-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO:Isto posto, JULGO IMPROCEDENTE a ação. 

Via de consequência, julgo extinto o processo com resolução de mérito, 

nos termos do art. 487, I, do CPC. Condeno a autora ao pagamento das 

custas e dos honorários advocatícios, que fixo em 8% sobre o valor da 

condenação, nos termos do art. 85, §3º, II, do Código de Processo Civil. 

Não havendo recurso voluntário, remeta-se o feito ao arquivo com baixa. 

Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1029460-16.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GENERAL MOTORS DO BRASIL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESTELA RIGGIO OAB - SP313057 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO:Isto posto, JULGO PROCEDENTE a presente 

ação, para aceitar a garantia ofertada, ID. 9991917, com a finalidade de 

que o crédito tributário objeto dos TAD's de n.º 983747-4, 983747-4, 

983816-8, 983994-0, 984070-9, 984120-9, 984131-9, 984162-3, 984331-0, 

984346-2, 984686-4, 985211-6, 985266-9, 985270-0, 985281-5, 985424-1, 

985495-2, 985531-2, 985675-4, 985766-7, 985803-9, 985839-8, 985857-0 

e 985980-9 não seja fator impeditivo de renovação da Certidão de 

Regularidade Fiscal da empresa autora. Via de consequência, julgo extinto 

o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I do CPC. Condeno 

o requerido ao reembolso das custas processuais e ao pagamento de 

honorários advocatícios que fixo em 8% sobre o valor do proveito 

econômico (débito garantido pelo Seguro Garantia). Após, não havendo 

recurso voluntário, remetam-se os autos ao arquivo. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1019574-56.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

C.R. DEALER DO BRASIL LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NOEL ALEXANDRE MARCIANO AGAPITO OAB - SP97269 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

estado de mato grosso (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO:Vistos, etc. Diante da notícia de protesto 

(doc. Id.), intimem-se as partes para que, em 05 dias, informem se já 

houve a inscrição do débito em Dívida Ativa. Após, cls. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 0504702-98.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FEDERACAO NACIONAL DOS SERVIDORES DOS MINISTERIOS PUBLICOS 

ESTADUAIS - FENASEMPE (AUTOR(A))

CONFEDERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO BRASIL C S P B 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ERIC AVELAR GONCALVES OAB - DF38036 (ADVOGADO(A))

DENISE KERSTING PULS OAB - RS41792 (ADVOGADO(A))

MARCELO HENRIQUE DE OLIVEIRA OAB - DF20413 (ADVOGADO(A))

KESSIA MAGALHAES DA SILVA OAB - DF41064 (ADVOGADO(A))

CHRISTIAN BRAUNER DE AZEVEDO OAB - DF15371 (ADVOGADO(A))

CRISTIANO ALVES DA COSTA SILVA OAB - DF30779 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DO MATO GROSSO (REU)

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE SÃO PAULO (REU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: Vistos, etc. Intime-se pessoalmente a parte 

Autora para, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, manifestar se ainda 

possui interesse no presente feito. Após, voltem-me conclusos. 

Cumpra-se.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 59956 Nr: 12584-62.2001.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERENCIAL CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLÁUDIO STÁBILE RIBEIRO - 

OAB:3.213/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA REGINA S. RAMOS 
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MONTENEGRO - PROC. ESTADO - OAB:4263/MT

 Tendo em vista a atualização dos valores pela Contadoria Judicial, 

impulsiono os autos intimando a parte requerente para que tome ciência 

dos valores atualizados, e na oportunidade requerer o que entender de 

direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 449919 Nr: 22678-54.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NANCI APARECIDA TOMIASI DE MARCHI, NANCI DORES 

GOMES, NARCIZO DA CUNHA, NANCI MARIA FERREIRA VIDAL, NAOMI 

OHISHI DA PENHA, NARRIMAN DE ALBUQUERQUE MENEZES, SINDICATO 

DOS TRABALHADORES DO ENSINO PÚBLICO DE MATO GROSSO, 

NATALINA NONATO DE FIGUEIREDO, NATALINA GERTRUDES DENARDI, 

NATALINA MENDES PORTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO JOSÉ RICCI 

BOAVENTURA - OAB:9.271/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - PROC. ESTADO - OAB:PROC. ESTADO

 Tendo em vista a atualização dos valores pela Contadoria Judicial, 

impulsiono os autos intimando a parte requerente para que tome ciência 

dos valores atualizados, e na oportunidade requerer o que entender de 

direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 808297 Nr: 14765-16.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAYD WASSEM OSTI DUQUE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE 

MATO GROSSO, ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS FREDERICK DA SILVA 

INEZ DE ALMEIDA - OAB:OAB/MT 7355-A, FABIO MOREIRA PEREIRA - 

OAB:OABMT9405, KALYNCA SILVA INES DE ALMEIDA - OAB:15.598

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - OAB:PROC. DO ESTADO

 Considerando o retorno os autos da instância superior, impulsiono estes 

autos para intimar a parte autora para requerer o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 882353 Nr: 18175-48.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARMINDO SEBBA FILHO, MARGARETE EPIFANIA 

SEBBA, MARCO AURÉLIO SEBBA, ABRÃO SEBBA NETO, DENIZE 

APARECIDA SEBBA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMILIA A. DE ASSUNÇÃO SILVA 

- OAB:25524-0, JOSE EDUARDO MIRANDA - OAB:5023, LARAH B 

QUEIROZ OLIVEIRA - OAB:8.126/MT, MAX NASCIMENTO DE REZENDE - 

OAB:16826

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de Liquidação de Sentença em sede de Ação Indenizatória por 

desapropriação, a qual foi julgada procedente, em que os exequentes 

pugnam pelo prosseguimento do feito com a apuração do quantum 

debeatur, nos termos do art. 509, I do CPC, devendo, para tanto, ser 

nomeado um expert.

Assim, diante da necessidade de se proceder com a liquidação de 

sentença, por arbitramento, NOMEIO como perito para estes autos o 

Senhor JOÃO PAULO FORTUNATO da empresa Fortunato Consultoria 

Financeira e Empresarial Ltda. (CNPJ n. 05.091.529/0001-81), que pode 

ser encontrado na Av. São Sebastião, n. 3125, sala 603, Edifício Amazon 

Business Center, bairro Quilombo, Cuiabá/MT, CEP 78045-000, telefone 

(65) 3623-4995 e (65) 99236-1950.

Dê-se vistas às partes pelo prazo de 10 (dez) dias para formularem 

quesitos e apresentarem assistente técnico, caso queiram.

Após, intime-se pessoalmente o Senhor Perito acima indicado, para que, 

no prazo de 05 (cinco) dias, diga se aceita ou não o encargo, e, em caso 

positivo, que apresente a proposta dos honorários periciais, que serão 

custeados pela parte exequente.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 727897 Nr: 23796-31.2011.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SELMA MORALES PERRONI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA 

SOCIAL DOS SERVIDORES DE CUIABA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NAIRA NUNES DE OLIVEIRA 

ALTOÉ - OAB:13.662

 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

CÓDIGO: 727897

Vistos, etc.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Município de Cuiabá 

contra decisão que determinou o cumprimento da sentença que julgou 

improcedente a Impugnação à Execução.

O Embargante aduz erro material no corpo da decisão de fl. 215, que 

equivocadamente mencionou o benefício de auxílio-doença, enquanto que 

a autora se aposentou por invalidez.

É o necessário relato.

Fundamento e decisão.

Por definição legal, os Embargos de Declaração têm alcance restrito, 

senão vejamos (CPC/2015):

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão 

judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o 

juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Verifico que de fato houve erro material na decisão de fl. 215, TODAVIA, 

não é motivo suficiente para justificar o descumprimento da sentença até a 

presente data, visto que a sentença está correta.

Desse modo, retifico em parte a decisão embargada, para fazer constar 

expressamente que o benefício em questão se trata de aposentadoria por 

invalidez.

Bem, se era isso que impedia o cumprimento da sentença, sanado está o 

vício.

Isto posto, ACOLHO os Embargos de Declaração para sanar o erro 

material e fazer constar expressamente na decisão de fl. 215 que o 

benefício em questão se trata de aposentadoria por invalidez.

Cumpra-se imediatamente e integralmente a sentença.

Intime-se.

 Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 30 de janeiro de 2020.

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 798830 Nr: 5230-63.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA OLIVEIRA SILVA, ANTONIO PEREIRA 

DOS SANTOS, DIVINO CARLOS GUIMARÃES, DEMILSON PEREIRA 

BORGES, WILSON DE LARA NUNES, JOSÉ MIGUEL DE ARAÚJO, LUCIMAR 

NASCIMENTO PIRES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - INDEA/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA SILVA DE SOUZA - 

OAB:14660

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PATRYCK DE ARAUJO AYALA 

- OAB:6831 - PROC.EST, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - OAB:
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 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, § 4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 944034 Nr: 56905-31.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALISON DA SILVA VILAS BOAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ ALEXANDRE COMBAT DE 

FARIA TAVARES - OAB:329170, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - 

OAB:PGE

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, § 4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 777907 Nr: 31285-85.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENATO PAIVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUNEMAT - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO 

ESTADO DE MATO GROSSO, ATENA RH SOLUÇÕES EM RECURSOS 

HUMANOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARDONIL MANOEL GONZALEZ 

JUNIOR - OAB:13945

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, § 4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 853340 Nr: 56051-71.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: J. LISBOA DA HORA - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETARIO ADJUNTO DA SECRETARIA 

ESTADUAL DA FAZENDA PUBLICA DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS CARLOS CORREA DE 

MELLO - OAB:8690/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO HOMEM DE MELO - 

OAB:PROCURADOR

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, § 4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 767206 Nr: 20016-49.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MILTON PEREIRA DE CARVALHO, PONTO 

GRILL ALIMENTOS LTDA - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AISSA KARIN GEHRING 

(PROCURADORA DO ESTADO MT) - OAB:5.741/MT, ALEXANDRE 

APOLONIO CALLEJAS - OAB:PROC.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JUDSON GOMES DA SILVA 

BASTOS - OAB:8857

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, § 4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1032147 Nr: 37800-34.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEUCY DE PINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON MARTINS MELLO - 

OAB:3811/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA REGINA SOUZA 

RAMOS - OAB:PROC. DO ESTADO

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, § 4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1035852 Nr: 39524-73.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIELMA SOARES SATO PEROVANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA 

DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA, GERENTE DE CARGOS, 

CARREIRA E REMUNERAÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VICTOR OLAVO DA SILVA - 

OAB:17.172/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCIA REGINA SANTANA 

DUARTE - OAB:PROC. DO ESTADO

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, § 4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001107-58.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS MARCIO LANA MARQUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSO CORREA DE OLIVEIRA OAB - MT7344-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ PROCEDIMENTO COMUM (PJE 02) 

PROCESSO Nº: 1001107-58.2020.8.11.0041 Vistos, etc. Primeiramente, 

convém salientar que foi determinada a redistribuição dos presentes autos 

à 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande, ante a 

sua competência absoluta (ID nº 27952947), todavia, mesmo se tratando 

de medida de extrema urgência, não havia ocorrido a remessa 

determinada em razão de problemas técnicos. Assim, por se tratar de 

caso em que o Autor corria sérios riscos de vir a óbito, e considerando 

que o art. 64, §4º do CPC autoriza a concessão de medidas urgentes por 

juízo incompetente, foi deferida a liminar para determinar ao Requerido que 

viabilizasse a realização do procedimento cirúrgico vindicado pelo 

Requerente (ID nº 28045181). Neste momento, considerando a Resolução 

nº 09/2019/TJ-MT/OE, a qual fixou a competência da 1ª Vara Especializada 

da Fazenda Pública de Várzea Grande, ratione materiae, como o juízo 

competente para a apreciação e análise das ações referentes à saúde 

pública de prestação continuada (tratamento clínico ou cirúrgico, 

fornecimento de medicamentos e insumos) que figurem como parte o 

Estado de Mato Grosso, independente da fase processual (art. 2º), e 

considerando a Portaria nº 29/2019-CM, que autorizou a remessa dos 

processos a partir do dia 30.09.2019, tenho, por bem, declinar da 

competência em favor da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública de 

Várzea Grande, nos termos do art. 43 do CPC. No mais, determino que o 

presente feito seja redistribuído com a máxima urgência, dando-se todas 

as devidas baixas quanto a este juízo. Cuiabá/MT, 29 de janeiro de 2020. 

ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
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Processo Número: 1002761-80.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Glencore Importadora e Exportadora S/A (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA YUMI MOTOIE OAB - SP408076 (ADVOGADO(A))

JOSE EDUARDO TELLINI TOLEDO OAB - SP121410 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Gerência de Controle e Tramitação de Processo Administrativo Tributário 

da Superintendência de Normas da Receita Pública - GPAT/SUNOR 

(IMPETRADO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ MANDADO DE SEGURANÇA (PJE 02) 

PROCESSO Nº 1002761-80.2020.8.11.0041 Vistos, etc. Trata-se de 

Mandado de Segurança com pedido de medida liminar impetrado por 

GLENCORE IMPORTADORA E EXPORTADORA S/A contra ato indigitado 

coator de lavra do GERENTE DA GERÊNCIA DE CONTROLE E 

TRAMITAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO DA 

SUPERINTENDÊNCIA DE NORMAS DA RECEITA PÚBLICA – GPAT/SUNOR, 

ambos devidamente qualificados, objetivando a concessão da medida 

antecipatória para que seja determinado à autoridade Impetrada que 

receba as defesas apresentadas pela Impetrante, referente à NAI nº 

2 1 2 0 8 0 0 0 0 3 3 2 0 1 9 1 5 9  e  2 1 2 0 8 0 0 0 0 3 1 2 0 1 9 1 9 1 ;  N A I  n º 

212080000322019175 e 212080000312019191; e NAI nº 

212080000312019191, de modo que tenham o seu regular andamento e 

análise. Aduz, em síntese, que foi autuada no dia 09.12.2019 na qualidade 

de responsável solidária em decorrência de suposta infração cometida 

pela empresa FIAGRIL Ltda., por suposta ausência de comprovação de 

efetiva exportação nas saídas de mercadorias com natureza de 

exportação direta, formação de lote de exportação ou com fim específico 

de exportação. Sustenta que apresentou três impugnações 

administrativas em 07.01.2020 referente à NAI nº 212080000332019159 e 

2 1 2 0 8 0 0 0 0 3 1 2 0 1 9 1 9 1 ;  N A I  n º  2 1 2 0 8 0 0 0 0 3 2 2 0 1 9 1 7 5  e 

212080000312019191; e NAI nº 212080000312019191, todavia, para a 

sua surpresa, as três defesas apresentadas foram inadmitidas em 

09.01.2020. Assevera que, posteriormente, juntou novas procurações em 

nome das respectivas filiais, juntamente com pedido de reconsideração, 

visando o saneamento do suposto vício e regular prosseguimento do feito, 

entretanto a autoridade Impetrada não apreciou esses pedidos, sob o 

fundamento de que, caso estivesse ainda dentro do prazo hábil para 

apresentação de defesa, deveria apresentar novo pedido de revisão de 

lançamento, juntando todos os documentos pertinentes à impugnação. 

Pontua que o ato praticado pela autoridade Impetrada contraria o próprio 

RICMS/MT, estando ele eivado de ilegalidade, não restando alternativa 

senão a impetração do presente mandamus para resguardar o seu direito 

líquido e certo. Escuda a pretensão à vista dos pressupostos da medida 

liminar: fumus boni iuris e periculum in mora. Instruiu a inicial com 

documentos acostados eletronicamente. Em síntese, é o necessário relato. 

Fundamento e decido. À vista da nova legislação que passou a disciplinar 

o Mandado de Segurança (art. 7º, inciso III, da Lei nº 12.016/2009), para a 

concessão de medida liminar, mister a presença dos seguintes requisitos: 

que os fundamentos da impetração sejam relevantes (fumus boni iuris) e a 

possibilidade do ato impugnado resultar a ineficácia da medida, caso seja 

finalmente deferida (periculum in mora). Primeiramente cumpre salientar 

que o Mandado de Segurança é remédio constitucional utilizado para 

proteger direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de 

poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte 

de autoridade. Como se sabe, a medida liminar não é concedida como 

antecipação dos efeitos da sentença final; é procedimento acautelador do 

possível direito do Impetrante, justificado pela iminência de dano 

irreversível de ordem patrimonial, funcional ou moral, se mantido o ato 

coator até a apreciação definitiva da causa. Assim, o deferimento da 

liminar em Mandado de Segurança visa resguardar “possível direito da 

Impetrante”, para tanto basta a este a apresentação de relevantes 

fundamentos, assim como a possibilidade da ocorrência de dano pelo não 

acolhimento da medida. Em outras palavras, para ser viável sua 

impetração, é imperativo que estejam comprovados os fatos alegados na 

inicial, porque, para a concessão da ordem, a situação fática e jurídica não 

pode gerar dúvida e, muito menos, depender a narrativa de dilação 

probatória. A comprovação dos fatos alegados devem ser feitos de plano, 

razão pela qual o Mandado de Segurança impossibilita a produção da 

prova necessária para a comprovação da ilegalidade do ato administrativo. 

Nesse norte, cumpre-me trazer à baila lições do saudoso mestre Hely 

Lopes Meirelles, em sua obra Mandado de Segurança, 18ª Edição, 

Malheiros Editores, 1997, p. 34/35: “(...) Por outras palavras, o direito 

invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir 

expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições 

de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua 

extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de 

situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, 

embora possa ser defendido por outros meios judiciais. Quando a lei alude 

a direito líquido e certo, está exigindo que esse direito se apresente com 

todos os requisitos para seu reconhecimento e exercício no momento da 

impetração. Em última análise, direito líquido e certo é direito comprovado 

de plano. Se depender de comprovação posterior, não é líquido nem certo, 

para fins de segurança. Por se exigir situações e fatos comprovados de 

plano é que não há instrução probatória no mandado de segurança. Há 

apenas, uma dilação para informações do impetrado sobre as alegações e 

provas oferecidas pelo impetrante, com subsequente manifestação do 

Ministério Público sobre a pretensão do postulante. Fixada a lide nestes 

termos, advirá a sentença considerando unicamente o direito e os fatos 

comprovados com a inicial e as informações”. Conforme relatado, cuida-se 

de Mandado de Segurança impetrado com o escopo de obter uma decisão 

para que seja determinado à autoridade Impetrada que receba as defesas 

apresentadas pela Impetrante, referente à NAI nº 212080000332019159 e 

2 1 2 0 8 0 0 0 0 3 1 2 0 1 9 1 9 1 ;  N A I  n º  2 1 2 0 8 0 0 0 0 3 2 2 0 1 9 1 7 5  e 

212080000312019191; e NAI nº 212080000312019191, de modo que 

tenham o seu regular andamento e análise. Analisando detidamente os 

autos, em juízo de cognição sumária, entendo, prima facie, como 

demonstrada a fundamentação da impetração não só pelas alegações da 

peça vestibular, como também, pela documentação a ela acostada. Ao que 

se observa, a empresa Requerente foi autuada no dia 09.12.2019 na 

qualidade de responsável solidária em decorrência de suposta infração 

cometida pela empresa FIAGRIL Ltda., por suposta ausência de 

comprovação de efetiva exportação nas saídas de mercadorias com 

natureza de exportação direta, formação de lote de exportação ou com fim 

específico de exportação, dando ensejo às NAI nº 212080000332019159, 

212080000312019191, 212080000322019175, 212080000312019191 e 

212080000312019191 (ID nº 28332455, 28332456 e 28332457). 

Denota-se, ainda, que a Impetrante apresentou tempestivamente as 

competentes impugnações administrativas referentes às mencionadas 

NAI, contudo a autoridade Impetrada inadmitiu as impugnações sob o 

argumento de inexistem débitos das NAI em relação ao CNPJ nº 

32.441.636/0001-65, bem como que a Autora não é agente capaz e não 

acostou os instrumentos necessários e bastantes que possam permitir 

averiguar a legitimidade de representante legal (ID nº 28332461, 28332462 

e 28332463). Em que pese os fundamentos utilizados pela autoridade 

Impetrada, entendo que estes não se mostraram acertados. Pela simples 

análise dos autos, notadamente pelo Estatuto Social da empresa 

Impetrante (ID nº 28332448), as suas filiais, que foram autuadas pelas NAI 

mencionadas, estão consolidadas no instrumento societário, além do que 

os poderes de administração foram outorgados de maneira genérica aos 

diretores lá descritos, sem qualquer especificação de matriz ou de filial em 

si considerada. Em outros termos, ao que me vislumbra nesta seara de 

cognição sumária, não poderia o Fisco Estadual negar o recebimento das 

defesas administrativas apresentadas, sob o fundamento de ser parte 

ilegítima, se há comprovação da devida representação. De mais a mais, 

perfilho do entendimento de que a autoridade Impetrada agiu de forma 

temerária, pois, em caso de constatar irregularidade de representação, 

deveria o agente fiscal, em conformidade ao art. 1026, §3º do RICMS/MT 

c/c art. 76 do CPC, abrir prazo razoável para sanar o vício apontado, 

contudo não foram observadas as disposições legais. Demonstrado, 

assim, o fumus boni iuris. O periculum in mora resta evidente na medida em 

que a demora na análise do processo administrativo objeto da presente 

demanda acarretará em diversos prejuízos para a empresa Impetrante. 

Destarte, entendo presentes e verificados os requisitos exigidos para a 

concessão da liminar almejada no presente mandamus. ISTO POSTO, 

consoante fundamentação supra, DEFIRO A LIMINAR vindicada para o fim 

de determinar autoridade Impetrada que receba as defesas apresentadas 

pela Impetrante, referente às NAI nº 212080000332019159 e 

2 1 2 0 8 0 0 0 0 3 1 2 0 1 9 1 9 1 ;  N A I  n º  2 1 2 0 8 0 0 0 0 3 2 2 0 1 9 1 7 5  e 

212080000312019191; e NAI nº 212080000312019191, de modo que 
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tenham o seu regular andamento e análise. Deixo de fixar astreintes, 

porquanto tal providência tem-se mostrado ineficaz para a obtenção de 

efetividade das ordens judiciais. Frise-se, contudo, que, no caso de 

desobediência, poderão ser determinadas outras medidas para a 

obtenção da liminar (art. 537, CPC/2015). Notifique-se pessoalmente a 

autoridade Impetrada, enviando-lhe a segunda via da inicial, a fim de que, 

no prazo de 10 (dez) dias, preste as informações de praxe, e, na 

oportunidade, intime-a do teor desta decisão (art. 7º, I, Lei nº. 12.016/09). 

Oficie-se a Procuradoria Geral do Estado sobre a presente decisão 

enviando-lhe cópia da inicial, para que querendo ingresse no feito (art. 7°, 

II da Lei nº. 12.016/2009). Após, remetam-se os autos ao ilustre 

representante do Parquet, nos termos do art. 12 da Lei nº 12.016/09, para 

que se manifeste no presente feito, no prazo de 10 (dez) dias. Por fim, 

decorrido o prazo das informações, prestadas ou não, voltam-me os autos 

conclusos para sentença. Intimem-se. Cumpra-se, com urgência, servindo 

esta decisão como mandado. Cuiabá/MT, 31 de janeiro de 2020. ROBERTO 

TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000498-35.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DEMERVAL GONCALVES DE MELLO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO CARVALHO DE SOUZA OAB - MT19198-O (ADVOGADO(A))

MARIANA ALMEIDA GIRALDELLI OAB - MT22761-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM PROCESSO Nº: 1000498-35.2019.8.11.0001 (PJE 

3). Vistos, etc. Considerando a Resolução nº 09/2019/TJ-MT/OE, a qual 

fixou a competência da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública de 

Várzea Grande, ratione materiae, como o juízo competente para a 

apreciação e análise das ações referentes à saúde pública de prestação 

continuada (tratamento clínico ou cirúrgico, fornecimento de medicamentos 

e insumos) que figurem como parte o Estado de Mato Grosso, 

independente da fase processual (art. 2º), e considerando a Portaria nº 

29/2019-CM, que autorizou a remessa dos processos a partir do dia 

30.09.2019, tenho, por bem, declinar da competência em favor da 1ª Vara 

Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande, nos termos do art. 

43 do CPC. No mais, determino que o presente feito seja redistribuído com 

a máxima urgência, dando-se todas as devidas baixas quanto a este juízo. 

Intimem-se. Cumpra-se, com urgência. Cuiabá/MT, 30 de janeiro de 2020. 

ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1045631-77.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE AMAURI BORTOLETTO NETO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO NOGUEIRA FILHO OAB - GO0031521A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DA FAZENDA DO MATO GROSSO (IMPETRADO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM. PROCESSO Nº: 1045631-77.2019.8.11.0041 

(PJE 3). Vistos, etc. Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de 

Obrigação Tributária c/c liminar de antecipação de tutela proposta por 

JOSE AMAURI BORTOLETTO NETO em desfavor do ESTADO DO MATO 

GROSSO, ambos devidamente qualificados, objetivando a concessão da 

tutela provisória de urgência para que seja determinada a suspensão da 

exigibilidade do crédito tributário, até decisão de mérito. Ampara a sua 

pretensão à vista do fumus boni iuris e do periculum in mora. Instruiu a 

inicial com os documentos acostados eletronicamente. É o relatório. 

Fundamento e decido. Primeiramente, cumpre destacar que o Requerente 

ajuizou ação pelo procedimento comum nº 1043583-82.2018.8.11.0041 

que tramitou na 3ª Vara especializada da Fazenda Pública da Comarca de 

Cuiabá/MT, sendo que a ação foi extinta em razão de pedido de 

desistência. Destaca-se, ainda, que a presente demanda versa sobre o 

mesmo objeto da ação que tramitou perante a 3ª VESFP. Desta feita, 

entendo que não há motivos para que demanda permaneça perante este 

Juízo, haja vista que o feito fora distribuído primeiramente no Juízo da 

Terceira Vara Esp. da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, ou seja, 

é o Juízo prevento. Nesse sentido, o disposto no artigo 286 do CPC, senão 

vejamos: “Art. 286. Serão distribuídas por dependência as causas de 

qualquer natureza: I - quando se relacionarem, por conexão ou 

continência, com outra já ajuizada; II - quando, tendo sido extinto o 

processo sem resolução de mérito, for reiterado o pedido, ainda que em 

litisconsórcio com outros autores ou que sejam parcialmente alterados os 

réus da demanda; III - quando houver ajuizamento de ações nos termos do 

art. 55, § 3o, ao juízo prevento.” Dessa maneira, diante de todo o exposto 

e considerando a incompetência deste Juízo, que pode ser, inclusive, 

declarada ex officio pelo Magistrado, DECLINO DA COMPETÊNCIA em 

favor 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá. 

Encaminhem-se os autos ao juízo competente. Intime-se. Cumpra-se, 

urgência. Cuiabá-MT, 28 de janeiro de 2020. ROBERTO TEIXEIRA SEROR 

JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1060304-75.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GERSON BIBIANO DE LIMA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodolfo Fernando Borges OAB - MT13506-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (IMPETRADO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ MANDADO DE SEGURANÇA (PJE 02) 

PROCESSO Nº 1060304-75.2019.8.11.0041 Vistos, etc. Trata-se de 

Mandado de Segurança com pedido de liminar impetrado por GERSON 

BIBIANO DE LIMA contra ato indigitado coator da lavra do PREFEITO 

MUNICIPAL DE CUIABÁ, ambos qualificados na exordial, objetivando a 

concessão da medida liminar para o fim de que seja determinada a 

suspensão do ato administrativo GP nº 1092/2019, bem como, 

consequentemente, seja determinada a imediata posse do Autor no cargo 

ao qual concorreu. Aduz, em síntese, que se submeteu ao concurso da 

Secretaria Municipal de Educação do Município de Cuiabá/MT, regido pelo 

Edital nº 002/PMC/SME/2019, para ingresso no cargo de professor de 

ensino fundamental na especialidade de educação física, reservadas aos 

negros e índios, sendo oferecidas 20% (vinte por cento) das vagas (14 

vagas). Relata que foi divulgada a classificação do concurso público, 

sendo indevidamente classificado como cadastro de reserva, uma vez 

que os 07 (sete) primeiros classificados nas vagas reservadas a cotistas 

negros obtiveram pontuação para concorrer às vagas de ampla 

concorrência, de modo que não poderiam computadas nas vagas 

reservadas. Pontua que entraria no certame como aprovado, tendo em 

vista que ficou classificado em 17º (décimo sétimo) lugar na relação de 

vagas para cotista, contudo a municipalidade não agiu corretamente em 

coloca-lo no cadastro geral de reserva, não lhe restando alternativa senão 

a impetração do presente mandamus para resguardar o seu direito líquido 

e certo. Escuda a sua pretensão à vista dos pressupostos da medida 

liminar: fumus boni iuris e periculum in mora. Instruiu a inicial com 

documentos acostados eletronicamente. Em síntese, é o necessário relato. 

Fundamento e Decido. À vista da nova legislação que passou a disciplinar 

o Mandado de Segurança (art. 7º, inciso III, da Lei nº 12.016/2009), para a 

concessão de medida liminar, mister a presença dos seguintes requisitos: 

que os fundamentos da impetração sejam relevantes (fumus boni iuris) e a 

possibilidade do ato impugnado resultar a ineficácia da medida, caso seja 

finalmente deferida (periculum in mora). Cumpre salientar que o Mandado 

de Segurança é um remédio constitucional utilizado para proteger direito 

líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, alguém 

sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade. 

Como se sabe, a medida liminar não é concedida como antecipação dos 

efeitos da sentença final; é procedimento acautelador do possível direito 

do Impetrante, justificado pela iminência de dano irreversível de ordem 

patrimonial, funcional ou moral, se mantido o ato coator até a apreciação 

definitiva da causa. Assim, o deferimento da liminar em Mandado de 

Segurança visa resguardar “possível direito da Impetrante”, para tanto 

basta a este a apresentação de relevantes fundamentos, assim como a 

possibilidade da ocorrência de dano pelo não acolhimento da medida. Em 

outras palavras, para ser viável sua impetração, é imperativo que estejam 

comprovados os fatos alegados na inicial, porque, para a concessão da 
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ordem, a situação fática e jurídica não pode gerar dúvida e, muito menos, 

depender a narrativa de dilação probatória. Como relatado, o presente 

mandamus foi impetrado com a finalidade de obter uma decisão para que 

seja determinada a suspensão do ato administrativo GP nº 1092/2019, bem 

como, consequentemente, seja determinada a imediata posse do Autor no 

cargo ao qual concorreu. Em análise perfunctória dos fatos expostos e 

documentos acostados, notadamente os documentos de ID nº 27511272 e 

seguintes, não vislumbro, nesta seara de cognição sumária, a presença 

dos requisitos autorizadores da concessão da liminar pleiteada. Isso 

porque, a documentação apresentada não me convenceu da existência do 

fumus boni juris, uma vez que o Impetrante não demonstrou de forma 

cristalina a irregularidade no ato administrativo praticado pela autoridade 

indigitada coatora, bem como não acostou documentos capazes de 

evidenciar a aludida conduta maliciosa atribuída ao agente público. 

Outrossim, caso deferida a medida antecipatória neste momento haveria 

certamente nítida interferência no juízo de mérito, o que não se mostra 

crível ante a ausência de manifestação das autoridades Impetradas. 

Portanto, ante a ausência de um dos requisitos ensejadores para a 

concessão da medida liminar, qual seja o fumus boni iuris, impõe-se o 

indeferimento da medida. ISTO POSTO, consoante a fundamentação 

supra, INDEFIRO A LIMINAR a vindicada. Notifique-se pessoalmente a 

autoridade Impetrada, para, no prazo de 10 (dez) dias, prestar as 

informações de praxe, e, na oportunidade, intime-a do teor desta decisão. 

Oficie-se a Procuradoria Geral do Município de Cuiabá sobre a presente 

decisão, enviando-lhe cópia da inicial, para que, querendo, ingresse no 

feito, consoante previsão do art. 7º, II da Lei nº 12.016/2009. Em seguida, 

abro vistas ao mister do Ministério Público, para, querendo, manifestar-se 

no presente feito, nos termos do art. 12 da Lei nº 12.016/09. Após, 

decorrido o prazo das informações, prestadas ou não, voltam-me os autos 

conclusos para sentença. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Cuiabá/MT, 28 de janeiro de 2020. ROBERTO TEIXEIRA SEROR 

JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1002911-61.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA MARIA MIRANDA DE LIMA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IASMIN CAROLINA BISPO CUNHA OAB - MT25083/O (ADVOGADO(A))

EDUARDO SORTICA DE LIMA OAB - MT7485-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Coordenadora de Provimento, Manutenção e Monitoramento da Secretaria 

de Estado de Saúde de Mato Grosso - SES MT (IMPETRADO)

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

MANDADO DE SEGURANÇA PROCESSO Nº 1002911-61.2020.8.11.0041 

(PJE 03) Vistos, etc. Trata-se de Mandado de Segurança com pedido de 

liminar impetrado por SONIA MARIA MIRANDA DE LIMA contra ato 

indigitado coator de lavra da COORDENADORA DE PROVIMENTO, 

MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DA SECRETARIA DE ESTADO DE 

SAÚDE DE MATO GROSSO – SES MT, ambos qualificados na exordial, 

objetivando a concessão da medida liminar para o fim de que seja 

d e t e r m i n a d a  a  s u s p e n s ã o  d o  m e m o r a n d o  n . º 

056/2020/CPMM/SGP/SES-MT, bem como que se de prosseguimento a 

contratação no cargo de enfermeira do Hospital Regional de Cáceres, até 

decisão de mérito. Aduz, em síntese, que exerce a função de Enfermeira 

pela Secretaria Municipal de Saúde de Cáceres-MT, sendo aprovada pelo 

Processo Seletivo Simplificado n.º 001/2017, atuando desde 11.02.2019, 

sob o regime de plantão 12/36 horas. Relata que foi aprovada em 2° lugar 

no Processo Seletivo Simplificado Edital n.º 006/SES/2019 para o cargo de 

Enfermeira no Hospital Regional de Cáceres, entretanto, a autoridade 

coatora informou que a impetrante não poderia assumir o cargo em razão 

de já possuir vínculo com o Ente Público Municipal. Assevera que o 

processo seletivo para qual logrou aprovação tem uma jornada de trabalho 

de 40 (quarenta) horas semanais, sujeita a cumprimento em Regime de 

Escala de Trabalho Noturno e Jornada de Trabalho em Regime de Plantão, 

havendo plena compatibilidade de horários. Escuda a pretensão à vista 

dos pressupostos da medida liminar: fumus boni iuris e periculum in mora. 

Instruiu a inicial com documentos acostados eletronicamente. Em síntese, é 

o necessário relato. Fundamento e Decido. À vista da nova legislação que 

passou a disciplinar o Mandado de Segurança (art. 7º, inciso III, da Lei nº 

12.016/2009), para a concessão de medida liminar, mister a presença dos 

seguintes requisitos: que os fundamentos da impetração sejam relevantes 

(fumus boni iuris) e a possibilidade do ato impugnado resultar a ineficácia 

da medida, caso seja finalmente deferida (periculum in mora). 

Primeiramente cumpre salientar que o Mandado de Segurança é remédio 

constitucional utilizado para proteger direito líquido e certo sempre que, 

ilegalmente ou com abuso de poder, alguém sofrer violação ou houver 

justo receio de sofrê-la por parte de autoridade. Como se sabe, a medida 

liminar não é concedida como antecipação dos efeitos da sentença final; é 

procedimento acautelador do possível direito do Impetrante, justificado pela 

iminência de dano irreversível de ordem patrimonial, funcional ou moral, se 

mantido o ato coator até a apreciação definitiva da causa. Assim, o 

deferimento da liminar em Mandado de Segurança visa resguardar 

“possível direito da Impetrante”, para tanto basta a este a apresentação de 

relevantes fundamentos, assim como a possibilidade da ocorrência de 

dano pelo não acolhimento da medida. Em outras palavras, para ser viável 

sua impetração, é imperativo que estejam comprovados os fatos alegados 

na inicial, porque, para a concessão da ordem, a situação fática e jurídica 

não pode gerar dúvida e, muito menos, depender a narrativa de dilação 

probatória. A comprovação dos fatos alegados devem ser feitos de plano, 

razão pela qual o Mandado de Segurança impossibilita a produção da 

prova necessária para a comprovação da ilegalidade do ato administrativo. 

Nesse norte, cumpre-me trazer à baila lições do saudoso mestre Hely 

Lopes Meirelles, em sua obra Mandado de Segurança, 18ª Edição, 

Malheiros Editores, 1997, p. 34/35: “(...) Por outras palavras, o direito 

invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir 

expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições 

de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua 

extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de 

situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, 

embora possa ser defendido por outros meios judiciais. Quando a lei alude 

a direito líquido e certo, está exigindo que esse direito se apresente com 

todos os requisitos para seu reconhecimento e exercício no momento da 

impetração. Em última análise, direito líquido e certo é direito comprovado 

de plano. Se depender de comprovação posterior, não é líquido nem certo, 

para fins de segurança. Por se exigir situações e fatos comprovados de 

plano é que não há instrução probatória no mandado de segurança. Há 

apenas, uma dilação para informações do impetrado sobre as alegações e 

provas oferecidas pelo impetrante, com subsequente manifestação do 

Ministério Público sobre a pretensão do postulante. Fixada a lide nestes 

termos, advirá a sentença considerando unicamente o direito e os fatos 

comprovados com a inicial e as informações”. Conforme relatado, o 

presente remédio constitucional foi impetrado com o escopo de obter a 

concessão de medida liminar para que seja determinada a suspensão do 

memorando n.º 056/2020/CPMM/SGP/SES-MT, bem como que se de 

prosseguimento a contratação no cargo de enfermeira do Hospital 

Regional de Cáceres, até decisão de mérito. Pois bem. Em análise 

perfunctória dos fatos expostos e documentos acostados, notadamente 

os documentos de ID n°.28388267 e seguintes, não vislumbro, nesta fase 

de cognição sumária, a presença dos requisitos autorizadores da 

concessão da liminar pleiteada. Isso porque, a documentação apresentada 

não me convenceu da existência do fumus boni juris, uma vez que a 

Impetrante não demonstrou de forma cristalina a irregularidade no ato 

administrativo praticado pela autoridade indigitada coatora, bem como não 

acostou documentos capazes de evidenciar a aludida conduta maliciosa 

atribuída. Ademais, verifica-se que não fora demostrada de forma clara a 

compatibilidade de horários entre os cargos públicos da área da saúde 

que impetrante objetiva a acumulação. Assim, ante a ausência de prova 

inequívoca do direito invocado, não se mostra possível a concessão da 

liminar. Nesse sentido, o E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: 

APELAÇÃO — MANDADO DE SEGURANÇA — ACUMULAÇÃO DE 

CARGOS NA ÁREA DA SAÚDE — COMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS — 

NÃO DEMONSTRAÇÃO — DILAÇÃO PROBATÓRIA — NECESSIDADE. Pela 

própria natureza da ação constitucional, há imprescindibilidade de 

demonstração inequívoca, mediante prova pré-constituída, do direito 

invocado, a não ser possível o deferimento da segurança para permitir 

que a apelada acumule dois cargos públicos na área da saúde, sem prova 

sequer da compatibilidade de horários, que estaria a depender de 

p r o f u n d a  d i l a ç ã o  p r o b a t ó r i a .  R e c u r s o  p r o v i d o .  ( N . U 

0019148-57.2013.8.11.0002, , LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA 

CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 22/11/2016, 

Publicado no DJE 20/12/2016). Portanto, ante a ausência dos requisitos 
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ensejadores para a concessão da medida liminar, qual seja o fumus boni 

iuris e o periculum in mora, impõe-se o indeferimento da medida. ISTO 

POSTO, consoante a fundamentação supra, INDEFIRO A LIMINAR a 

vindicada. Notifique-se a autoridade coatora, para, no prazo de 10 (dez) 

dias, prestar as informações de praxe, e na oportunidade intime-a do teor 

desta decisão. Oficie-se a Procuradoria Geral do Estado sobre a presente 

decisão, enviando-lhe cópia da inicial, para que, querendo, ingresse no 

feito, consoante previsão do art. 7º, II da Lei nº 12.016/2009. Em seguida, 

abro vistas ao mister do Ministério Público, para, querendo, manifestar-se 

no presente feito, nos termos do art. 12.016/09. Após, decorrido o prazo 

das informações, prestadas ou não, voltam-me os autos conclusos para 

sentença. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Cuiabá-MT, 

27 de janeiro de 2020. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002712-39.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA DA SILVA GUEDES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KLEBER JOSE MENEZES ALVES OAB - MT13379-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGENCIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS (REU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM (PJE 6)  PROCESSO Nº 

1002712-39.2020.8.11.0041 Vistos, etc. Trata-se de Reestabelecimento 

do beneficio auxilio doença acidentário com pedido de liminar proposta por 

VERA LUCIA DA SILVA GUEDES em desfavor do INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL – INSS, objetivando a concessão do provimento 

antecipatório para o fim de que seja determinado o restabelecimento do 

benefício de auxílio-doença acidentário. Aduz, em síntese, que autora 

sofreu acidente de trabalho há mais de 7 anos passou por diversas 

perícias administrativa, sempre sendo prorrogado seu benefício, e mesmo 

os médicos da Autarquia constatando pela incapacidade total e definitiva, 

a parte ré nunca aposentaram a Autora por invalidez. Relata que, foi 

cessado seu beneficio em 11/12/2019, mesmo a autora demostrando sua 

incapacidade ao trabalho, e expondo aos servidores suas condições 

singulares, isto é, que é quase idosa e suas enfermidades agravadas 

tiveram o seu pedido de prorrogação de auxílio- acidentário negado, tão 

pouco foi convertida sua aposentadoria por invalidez. Pontua que a parte 

autora continua preenchendo todos os requisitos necessários para que 

seja autorizado o restabelecimento do beneficio de auxilio 

doença-acidentário, devido a sua falta de condições para exercer o 

trabalho. Pugna pela concessão dos benefícios da Justiça Gratuita. 

Instruiu a inicial com documentos acostados eletronicamente. Em síntese, é 

o necessário relato. Fundamento e Decido. Primeiramente, quanto à 

gratuidade da justiça, o Egrégio Tribunal deste Estado, atendendo decisão 

do Conselho Nacional de Justiça, mais especificamente, no Procedimento 

de Controle Administrativo nº 165 do CNJ, que normatizou a matéria, 

prescrevendo ser o juiz da causa a autoridade competente para decidir 

sobre o aludido pedido, o que foi informado por meio do Oficio Circular nº 

03/2007/mccs/TJMT. Na hipótese, encontram-se preenchidos os requisitos 

para a concessão da justiça gratuita. No mais, verifico que não se aplica a 

conciliação e mediação, previstas no art. 334 e seguintes do CPC/2015, 

uma vez que, por meio do Ofício Circular AGU/PF-MT/DPREV nº 01/2016, a 

Procuradoria Federal do Estado de Mato Grosso já se manifestou pelo 

desinteresse na conciliação nas ações que o INSS figure como parte, daí 

porquê deixo de aplicar tal providência, até, porque, para garantir o 

principio da razoável duração do processo. Para a concessão da tutela 

provisória de urgência se faz necessário se comprovar a evidência da 

probabilidade do direito, conciliada com o perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo, não havendo perigo de irreversibilidade dos 

efeitos da decisão (art. 300 do CPC/2015). Ressalte-se que não se tratam 

de condições alternativas, mas aditivas, sendo imperativa a sua plena 

observação pelo julgador. No caso em análise, observa-se pelos 

atestados e exames médicos acostados (ID nº 18354027, 18354040 e 

seguintes) que o Requerente apresenta as patologias apontadas na 

exordial. Nos termos do art. 59, da Lei nº 8.213/91, que trata dos planos 

de benefício da previdência social, o auxílio-doença será devido ao 

segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de 

carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para 

a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos. Neste 

sentido, é elucidativa a doutrina do previdencialista Odonel Urbano 

Gonçalves que, ao abordar acerca do auxílio-acidente, esclarece que 

“logo após o acidente, o trabalhador passa a receber, em geral, o 

benefício auxílio-doença. Há nesta altura, em tese, a incapacidade total, 

porém temporária para o trabalho. Consolidadas as lesões, ou seja, 

recuperada a saúde, cessa a incapacidade “total”. Como corolário, 

extingue-se o direito ao auxílio-doença, cujo pagamento pelo órgão 

previdenciário cessa. Todavia, constatada seqüela do acidente que 

implique redução da capacidade funcional, emerge a favor do segurando 

direito ao benefício auxílio-acidente” (in Manual de Direito Previdenciário. 

Editora Atlas. 13ª edição. 2009. pag. 255). In casu, os documentos 

acostados à exordial revelam que o Autor necessita de afastamento de 

suas atividades laborais, pois as sequelas que a incomodam se mostram 

presentes, cujas incapacitantes influenciam sobremaneira na realização 

dos atos cotidianos indispensáveis em seu labor, como ora se extrai dos 

receituários médicos acostados aos autos, (ID: 18354027), comprovando 

a incapacidade laboral do autor. Neste viés, o art. 62, da Lei nº 8.213/91 

estabelece que o (a) segurado (a) em gozo de auxílio-doença, 

insusceptível de recuperação para sua atividade habitual, deverá 

submeter-se a processo de reabilitação profissional para o exercício de 

outra atividade. Nessa toada, não cessará o benefício até que seja dado 

como habilitado (a) para o desempenho de nova atividade que lhe garanta 

a subsistência ou, quando considerado (a) não-recuperável, for 

aposentado (a) por invalidez. Assim, apesar de a norma previdenciária 

determinar a impossibilidade de interromper o benefício enquanto o (a) 

segurado (a)/licenciado (a) não for dado como habilitado (a) para o 

desempenho de nova atividade que lhe garanta a subsistência ou, quando 

considerado (a) não-recuperável, for aposentado (a) por invalidez, o 

INSS, contrariando a prova pericial, levando em conta o sistema de 

famigerada “alta programada”, simplesmente cessou o pagamento do 

auxílio-doença, obrigando o Requerente a retornar as suas ocupações 

para as quais não havia se reabilitado. A propósito, corroborando com o 

acima, a Egrégia Corte de Justiça assim tem se manifestado em casos tais, 

verbis: “AGRAVO DE INSTRUMENTO – INCAPACIDADE PROFISSIONAL – 

RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO – 

ANTECIPAÇÃO DA TUTELA – REQUISITOS DO ART. 273 DO CPC 

PREENCHIDOS – RECURSO PROVIDO. Presente a prova inequívoca 

consistente em exames e atestados médicos no sentido de demonstrar a 

inaptidão laborativa da postulante, acrescido do perigo de dano irreparável 

baseado no caráter alimentar do benefício almejado, a concessão da tutela 

antecipatória para o restabelecimento do auxílio-doença é medida que se 

impõe”. (AI 119602/2013, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 27/01/2015, Publicado no DJE 05/02/2015). 

Portanto, as provas trazidas corroboram quanto a incapacidade do 

demandante, tornando-se verossímeis suas alegações. Quanto ao risco 

ao resultado útil do processo, ressai que a continuidade no exercício de 

função laborativa, evoluirá negativamente no seu quadro clínico, o que 

poderá acarretar prejuízos irreversíveis à sua saúde, não se olvidando, 

ainda, o caráter alimentar da verba. ISTO POSTO, consoante a 

fundamentação supra, DEFIRO A LIMINAR pleiteada para determinar ao 

INSS que restabeleça o benefício de auxílio-doença acidentário ao 

Requerente VERA LUCIA DA SILVA GUEDES, devendo este ser mantido 

enquanto persista a sua incapacidade para o trabalho, nos termos do art. 

62, da Lei nº 8.213/91, com efeitos a partir desta decisão, até o julgamento 

final do presente feito. Deixo de fixar astreintes, porquanto tal providência 

tem-se mostrado ineficaz para a obtenção de efetividade das ordens 

judiciais. Frise-se, contudo, que, no caso de desobediência, poderão ser 

determinadas outras medidas para a obtenção da liminar (art. 537, 

CPC/2015). Intime-se o Requerido para que cumpra a decisão e, na 

oportunidade, cite-o, para, querendo, apresentar a sua defesa, no prazo 

constante do artigo 335 c/c 183 do CPC/2015. Com a defesa, vistas ao 

Requerente para impugnação. Após, abro vistas ao mister do Ministério 

Público e, em seguida, voltem-me conclusos para sentença. Por 

derradeiro, consoante o Procedimento de Controle Administrativo nº165 do 

CNJ, uma vez presentes os requisitos da Lei nº 1.060/50, defiro a 

gratuidade da justiça, servindo este como alvará de gratuidade. Intime-se 

com oficial PLANTONISTA Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Cuiabá/MT, 27 de janeiro de 2020. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE 

DIREITO

Decisão Classe: CNJ-106 MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO

Processo Número: 1013213-57.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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WILLIAN RODRIGO PINTO DA SILVA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE PINTO LIBERATTI OAB - MT5906-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IBADE- INSTITUTO BRASILEIRO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO 

EXECUTIVO (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO Nº 1025871-16.2017.8.11.0041 

(PJE 3). Vistos, etc. Trata-se de Mandado de Segurança com pedido de 

medida liminar impetrado por WILLIAN RODRIGO PINTO DA SILVA contra 

ato indigitado coator da lavra do PRESIDENTE DO INSTITUTO BRASILEIRO 

DE APOIO E DESENVOLVIMENTO EXECUTIVO - IBADE, todos devidamente 

qualificados nos autos em epígrafe, objetivando a concessão da medida 

liminar para que seja determinando a autoridade indigitada coatora que 

exiba a documentação do impetrante, em especial, a prova com a 

respectiva resposta, ante a não disponibilização no endereço eletrônico 

da impetrada. Relata, em síntese, que se inscreveu no concurso público 

para provimento de cargo de Agente Penitenciário (Perfil S05) – Edital n.º 

01/2016/SEJUDH de 25 de novembro de 2016. Aduz que, no dia 12 de 

fevereiro de 2017, foi realizado o certame, e em 18 de março, fora 

disponibilizado o resultado no site do impetrado. Entretanto, relata que, ao 

acessar o site para consulta de seu resultado, fora surpreendido por não 

haver resultado para sua prova. Pontua ser manifestamente ilegal o ato 

perpetrado pela autoridade coatora, uma vez que, não fora observada a 

vinculação ao instrumento convocatório, Edital, o que gerou uma série de 

questões passíveis de anulação e com dubiedade de resposta. Ampara a 

sua pretensão à vista do fumus boni iuris e do periculum in mora. Instruiu a 

inicial com documentos acostados eletronicamente. Liminar indeferida ao 

ID n°. 6777380. Notificada, a autoridade coatora prestou informações ao ID 

n°. 7984437. Os autos me vieram cls. Em síntese, é o necessário relato. 

Fundamento e Decido. À vista da nova legislação que passou a disciplinar 

o Mandado de Segurança (art. 7º, inciso III, da Lei nº 12.016/2009), para a 

concessão de medida liminar, mister a presença dos seguintes requisitos: 

que os fundamentos da impetração sejam relevantes (fumus boni iuris) e a 

possibilidade do ato impugnado resultar a ineficácia da medida, caso seja 

finalmente deferida (periculum in mora). Primeiramente cumpre salientar 

que o Mandado de Segurança é remédio constitucional utilizado para 

proteger direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de 

poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte 

de autoridade. Como se sabe, a medida liminar não é concedida como 

antecipação dos efeitos da sentença final; é procedimento acautelador do 

possível direito do Impetrante, justificado pela iminência de dano 

irreversível de ordem patrimonial, funcional ou moral, se mantido o ato 

coator até a apreciação definitiva da causa. Assim, o deferimento da 

liminar em Mandado de Segurança visa resguardar “possível direito da 

Impetrante”, para tanto basta a este a apresentação de relevantes 

fundamentos, assim como a possibilidade da ocorrência de dano pelo não 

acolhimento da medida. No que tange a competência para processar e 

julga o mandamus, entendo que, é aquela do foro da Comarca da sede 

funcional da impetrada, consoante entendimento exarado pelo Superior 

Tribunal de Justiça, senão vejamos: PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. 

MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. IMPETRAÇÃO POR ENTIDADE 

ASSOCIATIVA. SERVIDORES E PENSIONISTAS DO DNOCS. EFEITOS DE 

SENTENÇA PROFERIDA EM SEDE DE AÇÃO COLETIVA. JUÍZO DA SEDE 

FUNCIONAL DA AUTORIDADE COATORA. CRITÉRIO DO ÂMBITO DE 

ATRIBUIÇÕES DA AUTORIDADE ADMINISTRATIVA IMPETRADA. 

REALINHAMENTO DE VOTO. 1. A interpretação do art. 2º-A da Lei n. 

9.494/1997 comporta, a princípio, a existência de mais de um juízo 

competente para processar e julgar a controvérsia levada ao Judiciário. 2. 

No caso concreto, a autoridade coatora é o Diretor-Geral do Departamento 

Nacional de Obras Contra as Secas - DNOCS, autarquia federal sediada 

provisoriamente em Fortaleza/CE (art. 1º, parágrafo único, da Lei n. 

4.229/1963). Assim, a competência absoluta para apreciar o mandado de 

segurança (individual ou coletivo) é da Justiça Federal daquela localidade, 

não havendo fundamento para limitação territorial da eficácia do 

provimento do julgado aos substituídos com domicílio na circunscrição do 

Tribunal Regional Federal da 5ª Região. 3. Na espécie, a eficácia do título 

judicial deve estar relacionada aos limites geográficos pelos quais se 

estendem as atribuições da autoridade administrativa (Diretor-Geral do 

DNOCS), e não aos substituídos domiciliados no âmbito de jurisdição do 

órgão prolator da decisão. 4. Realinho o voto anteriormente proferido. 

Agravo regimental interposto pela ASSECAS provido. (AgRg no AgRg no 

AgRg no REsp 1366615/CE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 24/11/2015). No mesmo sentido o 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, in verbis: 

APELAÇÃO — MANDADO DE SEGURANÇA — COMPETÊNCIA — 

NATUREZA ABSOLUTA — FIXAÇÃO — SEDE FUNCIONAL DA 

AUTORIDADE INDICADA COATORA. A competência para processar e 

julgar mandado de segurança, além de possuir natureza absoluta, é 

estabelecida em atenção ao local da sede funcional da autoridade indicada 

coatora. Recurso do Ministério Público do Estado de Mato Grosso provido. 

Recurso da Agência de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do 

Estado de Mato Grosso – AGER prejudicado. (Ap 136778/2015, DES. LUIZ 

CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 21/02/2017, Publicado no DJE 14/03/2017). 

Outrossim, interessante trazer a baila lição de Hely Lopes Meirelles, em 

sua obra Mandado de Segurança, Ação Popular, Ação Civil Pública, 

Mandado de Injunção, Habeas Data – (26ª edição - Malheiros Editores), 

sobre a matéria em foco: "A competência para julgar mandado de 

segurança define-se pela categoria da autoridade coatora e pela sua sede 

funcional. Normalmente, a Constituição da República e as leis de 

organização judiciária especificam essa competência (...).” Pois bem. Em 

análise aos fatos expostos verifica-se que a autoridade coatora indicada 

possui sede funcional na Rua Visconde de Itaboraí, 166 Niterói/RJ - CEP: 

24.030-093, conforme indicado pela impetrante. Desta forma, constata-se, 

de plano, a incompetência deste Juízo para processar e julgar o presente 

writ, em face da existência de óbice legal intransponível, ou seja, a sede 

da autoridade indicada como coatora é quem fixa competência para 

processar e julgar a espécie. Assim, o presente mandamus deve ser 

declinado em razão da incompetência de ser processado e julgado 

perante este Juízo. ISTO POSTO, consoante a fundamentação supra, 

DECLINO DA COMPETÊNCIA para uma das varas cíveis da Comarca de 

Niterói/RJ, haja vista a incompetência deste juízo, nos termos do art’s. 42, 

46 ss. do CPC/2015. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário, 

bem como determino a Secretaria Unificada da Fazenda Pública que 

proceda com todas as baixas no sistema em relação a esta Vara. 

Cuiabá-MT, 29 de janeiro de 2020. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE 

DIREITO

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1003103-91.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CT DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA - EPP (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIO AUGUSTO BATISTA DE SOUZA OAB - PR36384 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGENTE DE TRIBUTOS DA SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO (IMPETRADO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

MANDADO DE SEGURANÇA PROCESSO: 1003103-91.2020.8.11.0041 

(PJE 6) Vistos, etc. Intima-se a Impetrante para se manifestar sobre o IRDR 

de nº 1012269-81.2017.8.11.0000, publicado no Diário Oficial na data de 

04/10/2019, no prazo de 10 (dez) dias. Após, voltem-me cls. Intima-se 

Cumpra-se Cuiabá/MT, 30 de janeiro de 2020 ROBERTO TEIXEIRA SEROR 

JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1022146-82.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VITTOR ARTHUR GALDINO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VITTOR ARTHUR GALDINO OAB - MT13955-O (ADVOGADO(A))

FRANCINE GOMES PAVEZI OAB - MT17162-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL. PROCESSO N°: 
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1022146-82.2018.8.11.0041 (PJE 6) Vistos e etc. Remeto os autos a 

Secretaria Unificada da Fazenda Pública para que se expeça o 

competente Ofício Precatório, conforme decisão (ID:20320328). 

Cumpra-se Cuiabá-MT, 30 de janeiro de 2020. ROBERTO TEIXEIRA SEROR 

JUIZ DE DIREITO

Sentença

Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1060559-33.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A. (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA OAB - MT3662-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Superintendente de Informações da Receita Pública - SEFAZ/MT 

(IMPETRADO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (PJE 02) 

PROCESSO Nº 1060559-33.2019.8.11.0041 Vistos, etc. Trata-se de 

Embargos de Declaração com Efeitos Modificativos opostos por IPIRANGA 

PRODUTOS DE PETRÓLEO S.A. em face da decisão retro, onde objetiva a 

retificação do referido decisum, sanando o vício apontado. Em síntese, é o 

necessário relato. Fundamento e Decido. Por tempestivos e próprios, 

recebo os presentes Embargos de Declaração. Nos termos do art. 1.022 

do CPC/2015, os Embargos de Declaração reservam-se para o fim de 

desfazer obscuridades, a afastar contradições e a suprir omissões que 

eventualmente se registrem nas decisões judiciais. No presente caso 

verificamos que a controvérsia aventada cinge-se quanto à suposta 

existência de obscuridade na decisão proferida no bojo destes autos, a 

qual supostamente contraria com o alegado pela parte Autora em sua 

inicial. Por definição legal, os Embargos de Declaração têm alcance 

restrito, senão vejamos: “Art. 1.022. Cabem embargos de declaração 

contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou 

eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual 

devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro 

material”. Apesar das assertivas da parte Embargante, não vislumbro a 

existência do vício apontado, o que torna evidente a pretensão desta em 

rediscutir matéria decidida contrariamente aos seus interesses, finalidade 

que refoge ao âmbito de abrangência dos Embargos de Declaração, 

devendo ser veiculada por meio próprio e adequado. Isso porque o 

dispositivo da decisão tratou de forma clara e concisa todos os pontos 

abordados nos presentes aclaratórios, de modo que não há que se falar 

em omissão e/ou contradição. Nesse sentido: “TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL 

CIVIL. OMISSÃO INEXISTENTE. CONTRIBUIÇÃO AO INCRA. ILEGITIMIDADE 

ATIVA DA MATRIZ PARA BUSCAR A REPETIÇÃO DE VALORES 

RECOLHIDOS INDEVIDAMENTE POR SUAS FILIAIS. 1. Os embargos de 

declaração são cabíveis para a modificação do julgado que se apresentar 

omisso, contraditório ou obscuro, bem como para sanar possível erro 

material existente na decisão, o que não aconteceu no caso dos autos. 

Trata-se de nítido pedido de rediscussão da matéria, o que é inviável em 

embargos de declaração. 2. Nos termos da jurisprudência pacífica desta 

Corte, em se tratando de tributo cujo fato gerador operou-se de forma 

individualizada tanto na matriz quanto na filial, não se outorga àquela 

legitimidade para demandar, isoladamente, em juízo, em nome das filiais. 

Isso porque, para fins fiscais, ambos os estabelecimentos são 

considerados entes autônomos. Embargos de declaração rejeitados”. 

(EDcl no AgRg nos EDcl no REsp 1283387/RS, Rel. Ministro HUMBERTO 

MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/05/2012, DJe 29/05/2012) – 

Destacamos. Há de se ressaltar que o pedido de liminar, do modo como 

formulado, consistente na anulação de plano dos processos 

administrativos indicados com a consequente restituição de valores 

recolhidos, necessita, a meu ver, de um exame mais acurado e da 

manifestação da parte contrária, possibilitando um melhor convencimento 

do objeto posto em litígio. Além disso, como já exposto na decisão 

embargada, deferir o pedido liminar da maneira como foi requerido 

acarretaria no esgotamento da matéria de mérito, sem que seja passada 

pelo crivo do contraditório e da ampla defesa. ISTO POSTO, consoante 

fundamentação supra, conheço dos Embargos de Declaração, eis que 

tempestivos e, no mérito, porque ausente qualquer vício, os REJEITO, 

mantendo incólume a decisão embargada. Intimem-se. Cumpra-se o já 

determinado. Cuiabá/MT, 30 de janeiro de 2020. ROBERTO TEIXEIRA 

SEROR JUIZ DE DIREITO

Vara Especializada de Execução Fiscal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1003736-05.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDEMAR BARBOSA BELEM (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1003736-05.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 30/01/2020 09:12:47 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: EDEMAR BARBOSA BELEM CPF Nº 178.224.161-20 

- CONTRIBUINTE .. CDA's Nºs 2016/1285059; 2017/1528840; 

2018/1655775; e 2019/1799203. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº .. VALOR DA 

CAUSA: R$ 8.207,54 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... 

Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ via 

PJe, em relação à Parte Executada acima identificada, tendo como objeto o 

recebimento de créditos representados pelas CDAs indicadas na inicial. 

Considerando que as CDA’s citadas na exordial não se fizeram 

acompanhar quando de sua distribuição, contrariando assim o disposto no 

§ 4º do Art. 6º da Lei nº 6.830/1980 - LEF, com fundamento nos Arts. 321 

c/c 183, do CPC, DETERMINO QUE SE PROCEDA A EMENDA À INICIAL, 

procedendo-se à juntada/anexação das necessárias CDA’s executada, no 

prazo de TRINTA DIAS, sob pena de indeferimento da petição inicial, nos 

termos do Art. 312, Parag. Único do CPC, com a consequente extinção 

desta Execução Fiscal sem resolução do mérito, com fundamento no Art. 

485, inc. I do CPC. Decorrido o prazo acima para emenda à inicial, com ou 

sem manifestação da Procuradoria Fiscal Municipal Exequente, 

CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem os autos 

À CONCLUSÃO para decisão ou sentença, conforme o caso (ATO 

ORDINATÓRIO). INTIME imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente desta decisão, através do Procurador Fiscal que subscreveu a 

inicial (PJe), nos termos dos Arts. 269, § 3º; 270, § único; e 246, § 1º do 

CPC. PUBLIQUEE, para fins do § 3º do Art. 205 do CPC. Cumpra-se 

sucessivamente. Cuiabá, datada registrada no Sistema PJe. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa MF Lei nº 

6.830/1980 - LEF Art. 6º - A petição inicial indicará apenas: (...) § 1º - A 

petição inicial será instruída com a Certidão da Dívida Ativa, que dela fará 

parte integrante, como se estivesse transcrita. - CODIGO PROCESSO 

CIVIL: Art. 183. A União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e 

suas respectivas autarquias e fundações de direito público gozarão de 

prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais, cuja 

contagem terá início a partir da intimação pessoal. § 1o A intimação 

pessoal far-se-á por carga, remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se 

aplica o benefício da contagem em dobro quando a lei estabelecer, de 

forma expressa, prazo próprio para o ente público. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição 

inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta 

defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, 

determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a 

complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. 

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a 

petição inicial. Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: I - indeferir a 

petição inicial; (...) FIM

Intimação Classe: CNJ-36 CAUTELAR FISCAL

Processo Número: 1037081-93.2019.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

LAURA GRACAS PADILHA DE CARVALHO ALBUQUERQUE 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SALUSTRA GRACAS PADILHA DE CARVALHO OAB - MT12059-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE II - FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

1037081-93.2019.8.11.0041 REQUERENTE: LAURA GRACAS PADILHA DE 

CARVALHO ALBUQUERQUE REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO 

Vistos etc. 1. Compulsando os autos, verifico que a parte requerente 

anexou certidão de débitos, o que demonstra a competência deste Juízo, 

contudo, para apreciação do pleito tutelar, necessário se faz que a 

requerente anexe nos autos as CDA’s nº 20191896779, 20181099809 e 

2018129894. 2. Nos termos do artigo 98 e seguintes do NCPC, para que as 

partes sejam beneficiadas com a Assistência Judiciária, é necessário que 

se acoste nos autos, além da declaração de que não tem condições de 

pagar as custas processuais sem prejuízo do seu sustento próprio ou de 

sua família, prova de seu rendimento mensal. No entanto, não foram 

satisfeitas as condições impostas pela legislação vigente, bem como não 

houve o pagamento das custas judiciais. 3. Assim, com fundamento no 

artigo 321, do CPC, assinalo o prazo de 30 (trinta) dias para que pague as 

custas judiciais ou comprove sua precária situação econômica, com cópia 

de holerite dos últimos três meses ou Declaração de Imposto de Renda do 

último ano, de forma a demonstrar que o pagamento das custas judiciais 

poderá comprometer seu sustento e de sua família bem como, querendo, 

anexe aos autos a CDA nº 20181163941, sob pena de indeferimento da 

petição inicial (parágrafo único, do artigo 321, do CPC). 4. Intime-se e 

cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Adair Julieta da Silva Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1021730-80.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE LUIS AFONSO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THALLES DE SOUZA RODRIGUES OAB - MT9784-B (ADVOGADO(A))

MONIQUE FACCIN VILELA OAB - MT17724-O (ADVOGADO(A))

CRISLAINE BALDO OAB - MT20510-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUBPROCURADOR GERAL FISCAL DA PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE II - FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

1021730-80.2019.8.11.0041 IMPETRANTE: JORGE LUIS AFONSO 

IMPETRADO: SUBPROCURADOR GERAL FISCAL DA PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. 1. Tendo em vista que 

a petição do impetrante de id nº 21407926, em que informa o 

descumprimento da liminar pelo impetrado foi anexada nos autos em 

05.07.2019, ao que o mandamus somente veio concluso na data de 

24.01.2020, tenho que antes de apreciar tal pleito, necessário se faz que 

o impetrante informe se o mencionado descumprimento persiste, pelo qual 

concedo o prazo de 10 (dez) dias. 2. Após, à conclusão. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Adair Julieta da Silva Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1038983-81.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ASA COMERCIO E INDUSTRIA DE ESQUADRIAS E PERFIS DE ALUMINIO 

EIRELI - ME (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

Francisco Antunes do Carmo OAB - MT4070-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

Certifico que impulsiono o feito para intimar a parte autora da decisão ID 

28482403, bem como para que aguarde as orientações para o 

recolhimento das custas parceladas que serão informadas nos autos pelo 

Departamento de controle de Arrecadação do Tribunal de justiça.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1001762-30.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

VALMIR RODRIGUES DE AQUINO OAB - 009.430.928-09 

(REPRESENTANTE)

RICARDO BATISTA DAMASIO OAB - MT7222-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Procurador do Estado - Sub Procurador Geral Fiscal do Estado de Mato 

Grosso (IMPETRADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

 

CERTIDÃO Certifico que, em cumprimento à decisão proferida nos autos 

impulsiono o presente feito para intimação da parte autora da referida 

decisão ID , bem como para, no prazo de 15 (quinze) dias, depositar a 

diligência do Sr. oficial de Justiça no valor de R$-36,38 (trinta e seis reais 

e trinta e oito centavos), para Notificação da Autoridade coatora, através 

de guia Judicial.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1039582-54.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BELFLORA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - EPP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO EMANUEL PAIM OAB - MT14606-O (ADVOGADO(A))

CAMILA ALVES BELLEZZIA OAB - MT25242/O (ADVOGADO(A))

SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR OAB - MT7187-O 

(ADVOGADO(A))

HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN OAB - MT18024-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ Certidão Certifico que 

impulsiono o feito para, no prazo de 15 (quinze) dias, o autor impugnar a 

contestação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008083-18.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS MAYALL MORAIS DE ARAUJO OAB - RJ185746 (ADVOGADO(A))

MANOELA ARRUDA MOREIRA OAB - RJ208073 (ADVOGADO(A))

PIO GOMES DE OLIVEIRA FILHO OAB - SP414690 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

Certifico que impulsiono o feito para intimar o autor para, no prazo de 15 

(quinze) dias manifestar sobre o pedido do requerido.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003019-61.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE RAIMUNDO DA SILVA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LINCOLN WALTER DENIER HUERGO BAUERMEISTER OAB - MT11754-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN (REQUERIDO)

estado de mato grosso (REQUERIDO)

 

Certifico que impulsiono o feito para intimar o autor para, no prazo de 15 

(quinze) dias, impugnar as contestações.
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MACHRY SUPERMERCADO LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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CERTIDÃO Certifico que, em cumprimento à OS. 001/2015-Gab., impulsiono 

o presente feito para intimação da parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, impugnar a contestação.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1003657-26.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANIVALDA BEZERRA RIBEIRO (ESPÓLIO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1003657-26.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 29/01/2020 16:49:04 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ ESPÓLIO: ANIVALDA BEZERRA RIBEIRO CPF Nº 046.005.091-53 - 

CONTRIBUINTE 200382 CDA's Nºs 2016 / 1348409; 2017 / 1507582; 2018 / 

1661200 INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 01.4.45.063.0172.002 VALOR DA 

CAUSA: R$ 3.318,37 DECISÃO 898 VISTOS, EM CORREIÇÃO 

PERMANENTE.... I. CITE por carta AR, para PAGAR a dívida, acrescida de 

juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA anexada com a inicial, no PRAZO DE CINCO DIAS, ou GARANTIR a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980). 

ARBITRO os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal 

Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 do CPC/2015, sobre o valor 

corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, a Parte 

Executada, que no caso de INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS 

DIAS, a contar da citação pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos 

honorários advocatícios será REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos 

Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação 

que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO 

FISCAL para a Parte Executada será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da 

expedição da Carta Citação, PROCEDA à anexação do respectivo AR 

(ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta 

no endereço da exordial, indicando o motivo da recusa (ATO 

ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e 

desobediência (Art. 330 CP).. III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos 

Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), 

CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA-SE 

nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado 

aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO 

AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não devolução 

(ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO 

para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO 

DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da 

citação da Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os 

motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) 

imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se 

manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta execução 

fiscal, suprindo informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, 

no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 

240, § 2º, ambos do CPC/2015 (prazo próprio), sob pena de indeferimento 

da petição inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos 

dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC/2015 (ATO 

ORDINATÓRIO). V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no 

prazo acima de dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

decisão e novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO 

manifestação, porém, do Município Exequente no prazo acima (item IV), 

CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes 

autos eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO). VI. Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO 

NA CITAÇÃO da Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e 

sobre o pagamento ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, 

pela Parte Executada, no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, 

em seguida, DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente 

(ATO ORDINATÓRIO) para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, requerendo o que de direito e 

principalmente informando a este Juízo sobre eventual acordo 

administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS realizados desde 2016, NO PRAZO 

DE TRINTA DIAS, sob pena de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 

40 da LEF (Lei nº 6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO 

ORDINATÓRIO). VII. Decorrido o prazo de trinta dias dias acima (item VI) 

INEXISTINDO manifestação do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se 

no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO DO 

ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes autos 

eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em seguida 

DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), pelo 

PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES 

FISCAIS realizados desde 2016, sob pena de ARQUIVAMENTO DO FEITO 

ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE e 

consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). X. Entretanto, decorrido o 

prazo acima (item VIII - 15 dias), não havendo manifestação pelo Município 

Exequente sobre a ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação 

fazendária e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE 

imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da 

suspensão acima de um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO-SE no 

Sistema PJE (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos 

eletrônicos sobre arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE acima (ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima 

da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (cinco anos após o término da 

suspensão acima de um ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos 

(ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, 

remetam-se estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para sentença de 

extinção (ATO ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição 

intercorrente, independentemente de prévia intimação do Município 

Exequente, nos termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e 

exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça 

no REsp 1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell 

Marques, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do 

Município Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao 

Juízo a ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados após a distribuição desta Execução Fiscal. XII. O 

ARQUIVAMENTO acima não implica na extinção desta Execução Fiscal, 

nem obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o 

valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO 

destes autos eletrônicos antes do término do prazo do arquivamento 

provisório (um ano) e/ou antes do termo da prescrição intercorrente acima 

(cinco anos), dependerá da supressão da falta atribuída ao Município 

Exequente ou da iniciativa da Parte Executada, que conduza à extinção 

desta Execução Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor 

Judiciário CERTIFICAR detalhadamente sobre a supressão (ATO 

ORDINATÓRIO), antes de remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão 

(ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 

3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data 

registrada no Sistema PJe. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS 

Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A 

ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, 

contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A 

prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação 

em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese de o devedor tributário, 

devidamente citado, não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo 
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legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a 

indisponibilidade de seus bens e direitos, comunicando a decisão, 

preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e entidades que 

promovem registros de transferência de bens, especialmente ao registro 

público de imóveis e às autoridades supervisoras do mercado bancário e 

do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, 

façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 

6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da 

União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas 

autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de 

Processo Civil. Art. 7º - O despacho do Juiz que deferir a inicial importa em 

ordem para: I - citação, pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 

8º; (...) III - arresto, se o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; 

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar 

a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de 

Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: 

(...) II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da 

carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de 

recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 

- A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O 

Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o 

devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, 

nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o 

curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial 

da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem 

que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 
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6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 
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898 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE por carta AR, para 

PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a inicial, no PRAZO DE 

CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, nos termos do Art. 8º 

da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários advocatícios da 

Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 

do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. 

ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de INTEGRAL 

PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação pessoal (inc. 

II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será REDUZIDO PELA 

METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. 

CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer 

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. 

Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, PROCEDA à 

anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o 

recebimento ou não da Carta no endereço da exordial, indicando o motivo 

da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO 

AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 

DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e 

EXPEÇA nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser 

anexado aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução 

do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não 

devolução (ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O 

CUMPRIMENTO DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da 

IMPOSSIBILIDADE da citação da Parte Executada por qualquer razão, 

CERTIFIQUE sobre os motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e 

DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO 

ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, suprindo informações necessárias 

à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme 

exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, ambos do CPC (prazo 

próprio), sob pena de indeferimento da petição inicial e EXTINÇÃO SEM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 

803, inc. II, todos do CPC (ATO ORDINATÓRIO). V. HAVENDO 

manifestação do Município Exequente no prazo acima de dez dias (item 

IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem 

estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período e informar expressamente QUAL É O ENDEREÇO 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106693/2/2020 Página 95 de 473



ATUALIZADO da Parte Executada, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena 

de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 

6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. 

Decorrido o prazo de trinta dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação 

do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar da data do recebimento da 

Carta Citação no endereço da Parte Executada indicado na exordial, 

anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO 

DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes 

autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou 

não de manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em 

seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), 

pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo parcial do crédito executado durante os 

MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de ARQUIVAMENTO 

DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

e consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o cumprimento dos itens 

abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo acima (item VIII - 30 

dias), não havendo manifestação pelo Município Exequente sobre a 

ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento administrativo do 

crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, 

CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação fazendária e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da suspensão acima de 

um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no Sistema PJE (ATO 

ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos sobre 

arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE acima 

(ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (cinco anos após o término da suspensão acima de um 

ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), 

CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no 

período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, remetam-se estes autos 

eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição intercorrente, 

independentemente de prévia intimação do Município Exequente, nos 

termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e exegese em sede 

de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça no REsp 

1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do Município 

Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao Juízo a 

ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento administrativo 

do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados após a 

distribuição desta Execução Fiscal. XII. O ARQUIVAMENTO acima não 

implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 

13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes 

do término do prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou antes do 

termo da prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá da 

supressão da falta atribuída ao Município Exequente ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor Judiciário CERTIFICAR 

detalhadamente sobre a supressão (ATO ORDINATÓRIO), antes de 

remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão (ATO ORDINATÓRIO), sob 

pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 04/1990) e desobediência (Art. 

330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese 

de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar 

bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens 

penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, 

comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos 

órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, 

especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades 

supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, 

no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE 

EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para 

cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, 

subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 7º - O despacho do 

Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: I - citação, pelas 

sucessivas modalidades previstas no artigo 8º; (...) III - arresto, se o 

executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; Art. 8º - O executado 

será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a citação 

pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço 

do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) 

dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 - A penhora ou 

arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O Juiz suspenderá 

o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou 

encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 
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indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106693/2/2020 Página 97 de 473



MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

FIM
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1003774-17.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 30/01/2020 11:39:17 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: CLAUDETE DE ALMEIDA PITON CPF Nº 

016.226.631-60 - CONTRIBUINTE 734909872 CDA's Nºs 2016 / 1285463; 

2017 / 1454453; 2018 / 1708406; 2019 / 1889741 INSCRIÇÃO MUNICIPAL 

Nº 01.4.25.037.0867.171 - IPTU VALOR DA CAUSA: R$ 5.222,14 DECISÃO 

898 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE por carta AR, para 

PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a inicial, no PRAZO DE 

CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, nos termos do Art. 8º 

da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários advocatícios da 

Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 

do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. 

ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de INTEGRAL 

PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação pessoal (inc. 

II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será REDUZIDO PELA 

METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. 

CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer 

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. 

Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, PROCEDA à 

anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o 

recebimento ou não da Carta no endereço da exordial, indicando o motivo 

da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO 

AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 

DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e 

EXPEÇA nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser 

anexado aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução 

do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não 

devolução (ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O 

CUMPRIMENTO DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da 

IMPOSSIBILIDADE da citação da Parte Executada por qualquer razão, 

CERTIFIQUE sobre os motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e 

DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO 

ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, suprindo informações necessárias 

à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme 

exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, ambos do CPC (prazo 

próprio), sob pena de indeferimento da petição inicial e EXTINÇÃO SEM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 

803, inc. II, todos do CPC (ATO ORDINATÓRIO). V. HAVENDO 

manifestação do Município Exequente no prazo acima de dez dias (item 

IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem 

estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período e informar expressamente QUAL É O ENDEREÇO 

ATUALIZADO da Parte Executada, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena 

de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 

6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. 

Decorrido o prazo de trinta dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação 

do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar da data do recebimento da 

Carta Citação no endereço da Parte Executada indicado na exordial, 

anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO 

DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes 

autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou 

não de manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em 

seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), 

pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo parcial do crédito executado durante os 

MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de ARQUIVAMENTO 

DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

e consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o cumprimento dos itens 

abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo acima (item VIII - 30 

dias), não havendo manifestação pelo Município Exequente sobre a 

ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento administrativo do 

crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, 

CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação fazendária e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da suspensão acima de 

um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no Sistema PJE (ATO 

ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos sobre 

arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE acima 

(ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (cinco anos após o término da suspensão acima de um 

ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), 

CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no 

período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, remetam-se estes autos 

eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição intercorrente, 

independentemente de prévia intimação do Município Exequente, nos 

termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e exegese em sede 

de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça no REsp 

1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do Município 

Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao Juízo a 

ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento administrativo 

do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados após a 

distribuição desta Execução Fiscal. XII. O ARQUIVAMENTO acima não 

implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 

13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes 

do término do prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou antes do 

termo da prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá da 

supressão da falta atribuída ao Município Exequente ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor Judiciário CERTIFICAR 

detalhadamente sobre a supressão (ATO ORDINATÓRIO), antes de 

remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão (ATO ORDINATÓRIO), sob 

pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 04/1990) e desobediência (Art. 

330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese 

de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar 

bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens 
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penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, 

comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos 

órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, 

especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades 

supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, 

no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE 

EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para 

cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, 

subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 7º - O despacho do 

Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: I - citação, pelas 

sucessivas modalidades previstas no artigo 8º; (...) III - arresto, se o 

executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; Art. 8º - O executado 

será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a citação 

pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço 

do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) 

dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 - A penhora ou 

arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O Juiz suspenderá 

o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou 

encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 
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6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1003801-97.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 30/01/2020 12:01:26 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: RODOLFO ROSÁRIO DE PINA CNPJ Nº 

03.787.918/0001-10 - CONTRIBUINTE 150711 CDA's Nºs 2016 / 1344393; 

2017 / 1520896; 2018 / 1711299; 2019 / 1811277 INSCRIÇÃO MUNICIPAL 

Nº 01.9.32.025.0042.001 - IPTU VALOR DA CAUSA: R$ 4.759,66 DECISÃO 

898 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE por carta AR, para 

PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a inicial, no PRAZO DE 

CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, nos termos do Art. 8º 

da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários advocatícios da 

Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 

do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. 

ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de INTEGRAL 

PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação pessoal (inc. 

II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será REDUZIDO PELA 

METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. 

CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer 

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. 

Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, PROCEDA à 

anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o 

recebimento ou não da Carta no endereço da exordial, indicando o motivo 

da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO 

AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 

DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e 

EXPEÇA nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser 

anexado aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução 

do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não 

devolução (ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O 

CUMPRIMENTO DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da 

IMPOSSIBILIDADE da citação da Parte Executada por qualquer razão, 

CERTIFIQUE sobre os motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e 

DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO 

ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, suprindo informações necessárias 

à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme 

exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, ambos do CPC (prazo 

próprio), sob pena de indeferimento da petição inicial e EXTINÇÃO SEM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 

803, inc. II, todos do CPC (ATO ORDINATÓRIO). V. HAVENDO 

manifestação do Município Exequente no prazo acima de dez dias (item 

IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem 

estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período e informar expressamente QUAL É O ENDEREÇO 
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ATUALIZADO da Parte Executada, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena 

de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 

6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. 

Decorrido o prazo de trinta dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação 

do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar da data do recebimento da 

Carta Citação no endereço da Parte Executada indicado na exordial, 

anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO 

DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes 

autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou 

não de manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em 

seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), 

pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo parcial do crédito executado durante os 

MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de ARQUIVAMENTO 

DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

e consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o cumprimento dos itens 

abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo acima (item VIII - 30 

dias), não havendo manifestação pelo Município Exequente sobre a 

ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento administrativo do 

crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, 

CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação fazendária e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da suspensão acima de 

um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no Sistema PJE (ATO 

ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos sobre 

arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE acima 

(ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (cinco anos após o término da suspensão acima de um 

ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), 

CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no 

período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, remetam-se estes autos 

eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição intercorrente, 

independentemente de prévia intimação do Município Exequente, nos 

termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e exegese em sede 

de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça no REsp 

1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do Município 

Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao Juízo a 

ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento administrativo 

do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados após a 

distribuição desta Execução Fiscal. XII. O ARQUIVAMENTO acima não 

implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 

13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes 

do término do prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou antes do 

termo da prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá da 

supressão da falta atribuída ao Município Exequente ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor Judiciário CERTIFICAR 

detalhadamente sobre a supressão (ATO ORDINATÓRIO), antes de 

remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão (ATO ORDINATÓRIO), sob 

pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 04/1990) e desobediência (Art. 

330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese 

de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar 

bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens 

penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, 

comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos 

órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, 

especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades 

supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, 

no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE 

EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para 

cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, 

subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 7º - O despacho do 

Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: I - citação, pelas 

sucessivas modalidades previstas no artigo 8º; (...) III - arresto, se o 

executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; Art. 8º - O executado 

será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a citação 

pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço 

do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) 

dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 - A penhora ou 

arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O Juiz suspenderá 

o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou 

encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 
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indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 
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MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

FIM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1003806-22.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EUPERACIO PINTO DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1003806-22.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 30/01/2020 12:16:37 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: EUPERACIO PINTO DA SILVA CPF Nº 

110.223.101-00 - CONTRIBUINTE 33017 CDA's Nºs 2016 / 1324367; 2017 / 

1475549; 2018 / 1712557; 2019 / 1912066 INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

01.5.31.026.0217.002 - IPTU VALOR DA CAUSA: R$ 5.360,64 DECISÃO 

898 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE por carta AR, para 

PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a inicial, no PRAZO DE 

CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, nos termos do Art. 8º 

da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários advocatícios da 

Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 

do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. 

ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de INTEGRAL 

PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação pessoal (inc. 

II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será REDUZIDO PELA 

METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. 

CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer 

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. 

Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, PROCEDA à 

anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o 

recebimento ou não da Carta no endereço da exordial, indicando o motivo 

da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO 

AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 

DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e 

EXPEÇA nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser 

anexado aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução 

do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não 

devolução (ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O 

CUMPRIMENTO DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da 

IMPOSSIBILIDADE da citação da Parte Executada por qualquer razão, 

CERTIFIQUE sobre os motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e 

DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO 

ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, suprindo informações necessárias 

à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme 

exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, ambos do CPC (prazo 

próprio), sob pena de indeferimento da petição inicial e EXTINÇÃO SEM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 

803, inc. II, todos do CPC (ATO ORDINATÓRIO). V. HAVENDO 

manifestação do Município Exequente no prazo acima de dez dias (item 

IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem 

estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período e informar expressamente QUAL É O ENDEREÇO 

ATUALIZADO da Parte Executada, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena 

de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 

6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. 

Decorrido o prazo de trinta dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação 

do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar da data do recebimento da 

Carta Citação no endereço da Parte Executada indicado na exordial, 

anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO 

DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes 

autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou 

não de manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em 

seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), 

pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo parcial do crédito executado durante os 

MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de ARQUIVAMENTO 

DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

e consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o cumprimento dos itens 

abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo acima (item VIII - 30 

dias), não havendo manifestação pelo Município Exequente sobre a 

ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento administrativo do 

crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, 

CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação fazendária e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da suspensão acima de 

um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no Sistema PJE (ATO 

ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos sobre 

arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE acima 

(ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (cinco anos após o término da suspensão acima de um 

ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), 

CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no 

período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, remetam-se estes autos 

eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição intercorrente, 

independentemente de prévia intimação do Município Exequente, nos 

termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e exegese em sede 

de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça no REsp 

1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do Município 

Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao Juízo a 

ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento administrativo 

do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados após a 

distribuição desta Execução Fiscal. XII. O ARQUIVAMENTO acima não 

implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 

13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes 

do término do prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou antes do 

termo da prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá da 

supressão da falta atribuída ao Município Exequente ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor Judiciário CERTIFICAR 

detalhadamente sobre a supressão (ATO ORDINATÓRIO), antes de 

remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão (ATO ORDINATÓRIO), sob 

pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 04/1990) e desobediência (Art. 

330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese 

de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar 

bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens 
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penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, 

comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos 

órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, 

especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades 

supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, 

no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE 

EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para 

cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, 

subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 7º - O despacho do 

Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: I - citação, pelas 

sucessivas modalidades previstas no artigo 8º; (...) III - arresto, se o 

executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; Art. 8º - O executado 

será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a citação 

pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço 

do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) 

dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 - A penhora ou 

arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O Juiz suspenderá 

o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou 

encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 
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6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1003808-89.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 30/01/2020 12:19:40 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: FREEWAY TRANSPORTES LTDA - ME CNPJ Nº 

02.283.830/0001-07 - CONTRIBUINTE 177625 CDA's Nºs 2016 / 1274452; 

2017 / 1451904; 2018 / 1644830; 2019 / 1909647 INSCRIÇÃO MUNICIPAL 

Nº 01.3.23.021.0117.001 - IPTU VALOR DA CAUSA: R$ 5.321,41 DECISÃO 

898 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE por carta AR, para 

PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a inicial, no PRAZO DE 

CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, nos termos do Art. 8º 

da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários advocatícios da 

Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 

do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. 

ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de INTEGRAL 

PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação pessoal (inc. 

II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será REDUZIDO PELA 

METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. 

CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer 

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. 

Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, PROCEDA à 

anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o 

recebimento ou não da Carta no endereço da exordial, indicando o motivo 

da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO 

AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 

DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e 

EXPEÇA nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser 

anexado aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução 

do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não 

devolução (ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O 

CUMPRIMENTO DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da 

IMPOSSIBILIDADE da citação da Parte Executada por qualquer razão, 

CERTIFIQUE sobre os motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e 

DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO 

ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, suprindo informações necessárias 

à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme 

exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, ambos do CPC (prazo 

próprio), sob pena de indeferimento da petição inicial e EXTINÇÃO SEM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 

803, inc. II, todos do CPC (ATO ORDINATÓRIO). V. HAVENDO 

manifestação do Município Exequente no prazo acima de dez dias (item 

IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem 

estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período e informar expressamente QUAL É O ENDEREÇO 
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ATUALIZADO da Parte Executada, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena 

de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 

6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. 

Decorrido o prazo de trinta dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação 

do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar da data do recebimento da 

Carta Citação no endereço da Parte Executada indicado na exordial, 

anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO 

DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes 

autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou 

não de manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em 

seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), 

pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo parcial do crédito executado durante os 

MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de ARQUIVAMENTO 

DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

e consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o cumprimento dos itens 

abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo acima (item VIII - 30 

dias), não havendo manifestação pelo Município Exequente sobre a 

ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento administrativo do 

crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, 

CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação fazendária e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da suspensão acima de 

um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no Sistema PJE (ATO 

ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos sobre 

arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE acima 

(ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (cinco anos após o término da suspensão acima de um 

ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), 

CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no 

período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, remetam-se estes autos 

eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição intercorrente, 

independentemente de prévia intimação do Município Exequente, nos 

termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e exegese em sede 

de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça no REsp 

1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do Município 

Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao Juízo a 

ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento administrativo 

do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados após a 

distribuição desta Execução Fiscal. XII. O ARQUIVAMENTO acima não 

implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 

13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes 

do término do prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou antes do 

termo da prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá da 

supressão da falta atribuída ao Município Exequente ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor Judiciário CERTIFICAR 

detalhadamente sobre a supressão (ATO ORDINATÓRIO), antes de 

remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão (ATO ORDINATÓRIO), sob 

pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 04/1990) e desobediência (Art. 

330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese 

de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar 

bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens 

penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, 

comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos 

órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, 

especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades 

supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, 

no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE 

EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para 

cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, 

subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 7º - O despacho do 

Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: I - citação, pelas 

sucessivas modalidades previstas no artigo 8º; (...) III - arresto, se o 

executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; Art. 8º - O executado 

será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a citação 

pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço 

do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) 

dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 - A penhora ou 

arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O Juiz suspenderá 

o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou 

encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 
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indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 
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MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1003621-81.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 29/01/2020 16:27:12 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA CNPJ Nº 

09.477.652/0021-30 - CONTRIBUINTE 734952580 CDA Nº 2020 / 1926769. 

INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 138031 - MULTA - PROCON. VALOR DA 

CAUSA: R$ 11.056,63- DECISÃO 898 VISTOS, EM CORREIÇÃO 

PERMANENTE.... I. CITE por carta AR, para PAGAR a dívida, acrescida de 

juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA anexada com a inicial, no PRAZO DE CINCO DIAS, ou GARANTIR a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980). 

ARBITRO os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal 

Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 do CPC/2015, sobre o valor 

corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, a Parte 

Executada, que no caso de INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS 

DIAS, a contar da citação pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos 

honorários advocatícios será REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos 

Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação 

que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO 

FISCAL para a Parte Executada será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da 

expedição da Carta Citação, PROCEDA à anexação do respectivo AR 

(ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta 

no endereço da exordial, indicando o motivo da recusa (ATO 

ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e 

desobediência (Art. 330 CP). III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos 

Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), 

CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA 

nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado 

aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO 

AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não devolução 

(ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO 

para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO 

DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da 

citação da Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os 

motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) 

imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se 

manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta execução 

fiscal, suprindo informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, 

no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 

240, § 2º, ambos do CPC (prazo próprio), sob pena de indeferimento da 

petição inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos 

dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC (ATO 

ORDINATÓRIO). V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no 

prazo acima de dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

decisão e novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO 

manifestação, porém, do Município Exequente no prazo acima (item IV), 

CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes 

autos eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO). VI. Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO 

NA CITAÇÃO da Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e 

sobre o pagamento ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, 

pela Parte Executada, no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, 

em seguida, DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente 

(ATO ORDINATÓRIO) para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, requerendo o que de direito e 

principalmente informando a este Juízo sobre eventual acordo 

administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS realizados no período e informar 

expressamente QUAL É O ENDEREÇO ATUALIZADO da Parte Executada, 

NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena de aplicação automática dos §§ 4º 

e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM 

ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. Decorrido o prazo de trinta dias acima 

(item VI) INEXISTINDO manifestação do Município Exequente, CERTIFIQUE 

sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente 

estes autos eletrônicos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar 

da data do recebimento da Carta Citação no endereço da Parte Executada 

indicado na exordial, anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). 

VIII. APÓS O PRAZO DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), 

DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE 

sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no período (ATO 

ORDINATÓRIO), em seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente 

(ATO ORDINATÓRIO), pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo 

do § 3º do Art. 218 CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre 

prosseguimento desta execução fiscal, suprindo informações necessárias 

à satisfação do crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de 

parcelamento e/ou pagamento administrativo parcial do crédito executado 

durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de 

ARQUIVAMENTO DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE e consequente extinção deste processo eletrônico 

independentemente de nova vista. IX. HAVENDO manifestação do 

Município Exequente no prazo acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o 

cumprimento dos itens abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo 

acima (item VIII - 30 dias), não havendo manifestação pelo Município 

Exequente sobre a ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período, CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação 

fazendária e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM 

imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da 

suspensão acima de um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no 

Sistema PJE (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos 

eletrônicos sobre arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE acima (ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima 

da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (cinco anos após o término da 

suspensão acima de um ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos 

(ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, 

remetam-se estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE 

EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição 

intercorrente, independentemente de prévia intimação do Município 

Exequente, nos termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e 

exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça 

no REsp 1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell 

Marques, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do 

Município Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao 

Juízo a ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados após a distribuição desta Execução Fiscal. XII. O 

ARQUIVAMENTO acima não implica na extinção desta Execução Fiscal, 

nem obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o 

valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO 

destes autos eletrônicos antes do término do prazo do arquivamento 

provisório (um ano) e/ou antes do termo da prescrição intercorrente acima 

(cinco anos), dependerá da supressão da falta atribuída ao Município 

Exequente ou da iniciativa da Parte Executada, que conduza à extinção 

desta Execução Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor 

Judiciário CERTIFICAR detalhadamente sobre a supressão (ATO 

ORDINATÓRIO), antes de remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão 

(ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 

3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data 

registrada no Sistema PJe. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS 

Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A 

ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, 

contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A 

prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação 

em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese de o devedor tributário, 

devidamente citado, não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo 

legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106693/2/2020 Página 108 de 473



indisponibilidade de seus bens e direitos, comunicando a decisão, 

preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e entidades que 

promovem registros de transferência de bens, especialmente ao registro 

público de imóveis e às autoridades supervisoras do mercado bancário e 

do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, 

façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 

6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da 

União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas 

autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de 

Processo Civil. Art. 7º - O despacho do Juiz que deferir a inicial importa em 

ordem para: I - citação, pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 

8º; (...) III - arresto, se o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; 

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar 

a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de 

Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: 

(...) II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da 

carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de 

recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 

- A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O 

Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o 

devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, 

nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o 

curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial 

da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem 

que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 
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fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 
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898 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE por carta AR, para 

PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a inicial, no PRAZO DE 

CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, nos termos do Art. 8º 

da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários advocatícios da 

Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 

do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. 

ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de INTEGRAL 

PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação pessoal (inc. 

II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será REDUZIDO PELA 

METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. 

CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer 

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. 

Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, PROCEDA à 

anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o 

recebimento ou não da Carta no endereço da exordial, indicando o motivo 

da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO 

AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 

DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e 

EXPEÇA nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser 

anexado aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução 

do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não 

devolução (ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O 

CUMPRIMENTO DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da 

IMPOSSIBILIDADE da citação da Parte Executada por qualquer razão, 

CERTIFIQUE sobre os motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e 

DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO 

ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, suprindo informações necessárias 

à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme 

exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, ambos do CPC (prazo 

próprio), sob pena de indeferimento da petição inicial e EXTINÇÃO SEM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 

803, inc. II, todos do CPC (ATO ORDINATÓRIO). V. HAVENDO 

manifestação do Município Exequente no prazo acima de dez dias (item 

IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem 

estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período e informar expressamente QUAL É O ENDEREÇO 

ATUALIZADO da Parte Executada, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena 

de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 
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6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. 

Decorrido o prazo de trinta dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação 

do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar da data do recebimento da 

Carta Citação no endereço da Parte Executada indicado na exordial, 

anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO 

DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes 

autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou 

não de manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em 

seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), 

pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo parcial do crédito executado durante os 

MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de ARQUIVAMENTO 

DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

e consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o cumprimento dos itens 

abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo acima (item VIII - 30 

dias), não havendo manifestação pelo Município Exequente sobre a 

ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento administrativo do 

crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, 

CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação fazendária e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da suspensão acima de 

um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no Sistema PJE (ATO 

ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos sobre 

arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE acima 

(ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (cinco anos após o término da suspensão acima de um 

ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), 

CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no 

período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, remetam-se estes autos 

eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição intercorrente, 

independentemente de prévia intimação do Município Exequente, nos 

termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e exegese em sede 

de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça no REsp 

1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do Município 

Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao Juízo a 

ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento administrativo 

do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados após a 

distribuição desta Execução Fiscal. XII. O ARQUIVAMENTO acima não 

implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 

13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes 

do término do prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou antes do 

termo da prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá da 

supressão da falta atribuída ao Município Exequente ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor Judiciário CERTIFICAR 

detalhadamente sobre a supressão (ATO ORDINATÓRIO), antes de 

remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão (ATO ORDINATÓRIO), sob 

pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 04/1990) e desobediência (Art. 

330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese 

de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar 

bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens 

penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, 

comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos 

órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, 

especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades 

supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, 

no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE 

EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para 

cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, 

subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 7º - O despacho do 

Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: I - citação, pelas 

sucessivas modalidades previstas no artigo 8º; (...) III - arresto, se o 

executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; Art. 8º - O executado 

será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a citação 

pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço 

do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) 

dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 - A penhora ou 

arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O Juiz suspenderá 

o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou 

encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 
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induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

FIM
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Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1003628-73.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1003628-73.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 29/01/2020 16:28:57 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA CNPJ Nº 

09.477.652/0034-54 - CONTRIBUINTE 734959480 CDA Nº 2020 / 1926467. 

INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 138830 VALOR DA CAUSA: R$ 10.525,91- 

DECISÃO 898 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE por carta 

AR, para PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos 

apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a inicial, no 

PRAZO DE CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, nos termos 

do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do 

§ 3º do Art. 85 do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta 

Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de 

INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação 

pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será 

REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 

c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS 

para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada 

será contado a partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. 

III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, 

PROCEDA à anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e 

CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta no endereço da 

exordial, indicando o motivo da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de 

responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). III. 

Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do 

Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os 

motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA nova Carta Citação (ATO 

ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado aos autos no PRAZO DE 

TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade e os motivos da não devolução (ATO ORDINATÓRIO), e 

remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO DOS ITENS 

ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da citação da 

Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os motivos e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente 

ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o 

seu interesse no prosseguimento desta execução fiscal, suprindo 

informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE 

DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, 

ambos do CPC (prazo próprio), sob pena de indeferimento da petição 

inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 

321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC (ATO ORDINATÓRIO). 

V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo acima de 

dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) 

e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período e informar expressamente QUAL É O ENDEREÇO 

ATUALIZADO da Parte Executada, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena 

de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 

6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. 

Decorrido o prazo de trinta dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação 

do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar da data do recebimento da 

Carta Citação no endereço da Parte Executada indicado na exordial, 

anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO 

DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes 

autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou 

não de manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em 

seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), 

pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo parcial do crédito executado durante os 

MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de ARQUIVAMENTO 

DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

e consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o cumprimento dos itens 

abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo acima (item VIII - 30 

dias), não havendo manifestação pelo Município Exequente sobre a 

ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento administrativo do 

crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, 

CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação fazendária e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da suspensão acima de 

um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no Sistema PJE (ATO 

ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos sobre 

arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE acima 

(ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (cinco anos após o término da suspensão acima de um 

ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), 

CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no 

período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, remetam-se estes autos 

eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição intercorrente, 

independentemente de prévia intimação do Município Exequente, nos 

termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e exegese em sede 

de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça no REsp 

1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do Município 

Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao Juízo a 

ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento administrativo 

do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados após a 

distribuição desta Execução Fiscal. XII. O ARQUIVAMENTO acima não 

implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 

13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes 

do término do prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou antes do 

termo da prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá da 

supressão da falta atribuída ao Município Exequente ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor Judiciário CERTIFICAR 

detalhadamente sobre a supressão (ATO ORDINATÓRIO), antes de 

remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão (ATO ORDINATÓRIO), sob 

pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 04/1990) e desobediência (Art. 

330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese 

de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar 

bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens 

penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, 

comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos 

órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, 
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especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades 

supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, 

no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE 

EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para 

cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, 

subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 7º - O despacho do 

Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: I - citação, pelas 

sucessivas modalidades previstas no artigo 8º; (...) III - arresto, se o 

executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; Art. 8º - O executado 

será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a citação 

pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço 

do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) 

dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 - A penhora ou 

arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O Juiz suspenderá 

o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou 

encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 
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o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 
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INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 138031 - MULTA - PROCON VALOR DA 

CAUSA: R$ 22.113,27- DECISÃO 898 VISTOS, EM CORREIÇÃO 

PERMANENTE.... I. CITE por carta AR, para PAGAR a dívida, acrescida de 

juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA anexada com a inicial, no PRAZO DE CINCO DIAS, ou GARANTIR a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980). 

ARBITRO os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal 

Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 do CPC/2015, sobre o valor 

corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, a Parte 

Executada, que no caso de INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS 

DIAS, a contar da citação pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos 

honorários advocatícios será REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos 

Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação 

que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO 

FISCAL para a Parte Executada será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da 

expedição da Carta Citação, PROCEDA à anexação do respectivo AR 

(ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta 

no endereço da exordial, indicando o motivo da recusa (ATO 

ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e 

desobediência (Art. 330 CP). III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos 

Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), 

CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA 

nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado 

aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO 

AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não devolução 

(ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO 

para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO 

DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da 

citação da Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os 

motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) 

imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se 

manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta execução 

fiscal, suprindo informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, 

no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 

240, § 2º, ambos do CPC (prazo próprio), sob pena de indeferimento da 

petição inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos 

dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC (ATO 

ORDINATÓRIO). V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no 

prazo acima de dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

decisão e novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO 

manifestação, porém, do Município Exequente no prazo acima (item IV), 

CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes 

autos eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO). VI. Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO 

NA CITAÇÃO da Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e 

sobre o pagamento ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, 

pela Parte Executada, no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, 

em seguida, DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente 

(ATO ORDINATÓRIO) para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, requerendo o que de direito e 

principalmente informando a este Juízo sobre eventual acordo 

administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS realizados no período e informar 

expressamente QUAL É O ENDEREÇO ATUALIZADO da Parte Executada, 

NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena de aplicação automática dos §§ 4º 

e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM 

ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. Decorrido o prazo de trinta dias acima 
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(item VI) INEXISTINDO manifestação do Município Exequente, CERTIFIQUE 

sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente 

estes autos eletrônicos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar 

da data do recebimento da Carta Citação no endereço da Parte Executada 

indicado na exordial, anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). 

VIII. APÓS O PRAZO DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), 

DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE 

sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no período (ATO 

ORDINATÓRIO), em seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente 

(ATO ORDINATÓRIO), pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo 

do § 3º do Art. 218 CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre 

prosseguimento desta execução fiscal, suprindo informações necessárias 

à satisfação do crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de 

parcelamento e/ou pagamento administrativo parcial do crédito executado 

durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de 

ARQUIVAMENTO DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE e consequente extinção deste processo eletrônico 

independentemente de nova vista. IX. HAVENDO manifestação do 

Município Exequente no prazo acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o 

cumprimento dos itens abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo 

acima (item VIII - 30 dias), não havendo manifestação pelo Município 

Exequente sobre a ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período, CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação 

fazendária e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM 

imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da 

suspensão acima de um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no 

Sistema PJE (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos 

eletrônicos sobre arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE acima (ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima 

da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (cinco anos após o término da 

suspensão acima de um ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos 

(ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, 

remetam-se estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE 

EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição 

intercorrente, independentemente de prévia intimação do Município 

Exequente, nos termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e 

exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça 

no REsp 1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell 

Marques, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do 

Município Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao 

Juízo a ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados após a distribuição desta Execução Fiscal. XII. O 

ARQUIVAMENTO acima não implica na extinção desta Execução Fiscal, 

nem obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o 

valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO 

destes autos eletrônicos antes do término do prazo do arquivamento 

provisório (um ano) e/ou antes do termo da prescrição intercorrente acima 

(cinco anos), dependerá da supressão da falta atribuída ao Município 

Exequente ou da iniciativa da Parte Executada, que conduza à extinção 

desta Execução Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor 

Judiciário CERTIFICAR detalhadamente sobre a supressão (ATO 

ORDINATÓRIO), antes de remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão 

(ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 

3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data 

registrada no Sistema PJe. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS 

Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A 

ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, 

contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A 

prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação 

em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese de o devedor tributário, 

devidamente citado, não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo 

legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a 

indisponibilidade de seus bens e direitos, comunicando a decisão, 

preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e entidades que 

promovem registros de transferência de bens, especialmente ao registro 

público de imóveis e às autoridades supervisoras do mercado bancário e 

do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, 

façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 

6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da 

União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas 

autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de 

Processo Civil. Art. 7º - O despacho do Juiz que deferir a inicial importa em 

ordem para: I - citação, pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 

8º; (...) III - arresto, se o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; 

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar 

a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de 

Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: 

(...) II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da 

carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de 

recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 

- A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O 

Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o 

devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, 

nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o 

curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial 

da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem 

que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 
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janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

FIM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1003629-58.2020.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RN COMERCIO VAREJISTA S.A (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1003629-58.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 29/01/2020 16:29:22 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: RN COMERCIO VAREJISTA S.A CNPJ Nº 

13.481.309/0001-92 - CONTRIBUINTE 735044024. CDA Nº 2020 / 1926468. 

INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 253459 - MULTA/PROCON. VALOR DA CAUSA: 

R$ 23.073,47- DECISÃO 898 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. 

CITE por carta AR, para PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de 

mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada 

com a inicial, no PRAZO DE CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os 

honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal Exequente 

conforme incisos do § 3º do Art. 85 do CPC/2015, sobre o valor corrigido 

atribuído à esta Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que 

no caso de INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar 

da citação pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios 

será REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE 

TRINTA DIAS para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a 

Parte Executada será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da expedição 

da Carta Citação, PROCEDA à anexação do respectivo AR (ATO 

ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta no 

endereço da exordial, indicando o motivo da recusa (ATO ORDINATÓRIO), 

sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e desobediência (Art. 

330 CP). III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos Correios e/ou pela 

Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), CERTIFIQUE o fato e 

sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA nova Carta Citação 

(ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado aos autos no PRAZO 

DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade e os motivos da não devolução (ATO ORDINATÓRIO), e 

remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO DOS ITENS 

ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da citação da 

Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os motivos e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente 

ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o 

seu interesse no prosseguimento desta execução fiscal, suprindo 

informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE 

DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, 

ambos do CPC (prazo próprio), sob pena de indeferimento da petição 

inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 

321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC (ATO ORDINATÓRIO). 

V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo acima de 

dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) 

e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período e informar expressamente QUAL É O ENDEREÇO 

ATUALIZADO da Parte Executada, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena 

de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 

6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. 

Decorrido o prazo de trinta dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação 

do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar da data do recebimento da 

Carta Citação no endereço da Parte Executada indicado na exordial, 

anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO 

DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes 

autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou 

não de manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em 

seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), 

pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo parcial do crédito executado durante os 

MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de ARQUIVAMENTO 

DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

e consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o cumprimento dos itens 

abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo acima (item VIII - 30 

dias), não havendo manifestação pelo Município Exequente sobre a 

ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento administrativo do 

crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, 

CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação fazendária e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da suspensão acima de 

um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no Sistema PJE (ATO 

ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos sobre 

arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE acima 

(ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (cinco anos após o término da suspensão acima de um 

ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), 

CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no 

período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, remetam-se estes autos 

eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição intercorrente, 

independentemente de prévia intimação do Município Exequente, nos 

termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e exegese em sede 

de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça no REsp 

1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do Município 

Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao Juízo a 

ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento administrativo 

do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados após a 

distribuição desta Execução Fiscal. XII. O ARQUIVAMENTO acima não 

implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 

13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes 

do término do prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou antes do 

termo da prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá da 

supressão da falta atribuída ao Município Exequente ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor Judiciário CERTIFICAR 

detalhadamente sobre a supressão (ATO ORDINATÓRIO), antes de 

remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão (ATO ORDINATÓRIO), sob 

pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 04/1990) e desobediência (Art. 

330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese 

de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar 

bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens 

penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, 

comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos 

órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, 

especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades 

supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, 
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no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE 

EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para 

cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, 

subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 7º - O despacho do 

Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: I - citação, pelas 

sucessivas modalidades previstas no artigo 8º; (...) III - arresto, se o 

executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; Art. 8º - O executado 

será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a citação 

pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço 

do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) 

dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 - A penhora ou 

arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O Juiz suspenderá 

o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou 

encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 
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inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 
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DA CAUSA: R$ 11.056,63- DECISÃO 898 VISTOS, EM CORREIÇÃO 

PERMANENTE.... I. CITE por carta AR, para PAGAR a dívida, acrescida de 

juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA anexada com a inicial, no PRAZO DE CINCO DIAS, ou GARANTIR a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980). 

ARBITRO os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal 

Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 do CPC/2015, sobre o valor 

corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, a Parte 

Executada, que no caso de INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS 

DIAS, a contar da citação pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos 

honorários advocatícios será REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos 

Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação 

que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO 

FISCAL para a Parte Executada será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da 

expedição da Carta Citação, PROCEDA à anexação do respectivo AR 

(ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta 

no endereço da exordial, indicando o motivo da recusa (ATO 

ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e 

desobediência (Art. 330 CP). III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos 

Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), 

CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA 

nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado 

aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO 

AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não devolução 

(ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO 

para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO 

DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da 

citação da Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os 

motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) 

imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se 

manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta execução 

fiscal, suprindo informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, 

no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 

240, § 2º, ambos do CPC (prazo próprio), sob pena de indeferimento da 

petição inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos 

dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC (ATO 

ORDINATÓRIO). V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no 

prazo acima de dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

decisão e novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO 

manifestação, porém, do Município Exequente no prazo acima (item IV), 

CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes 

autos eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO). VI. Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO 

NA CITAÇÃO da Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e 

sobre o pagamento ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, 

pela Parte Executada, no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, 

em seguida, DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente 

(ATO ORDINATÓRIO) para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, requerendo o que de direito e 

principalmente informando a este Juízo sobre eventual acordo 

administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS realizados no período e informar 

expressamente QUAL É O ENDEREÇO ATUALIZADO da Parte Executada, 

NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena de aplicação automática dos §§ 4º 

e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM 

ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. Decorrido o prazo de trinta dias acima 

(item VI) INEXISTINDO manifestação do Município Exequente, CERTIFIQUE 

sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente 
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estes autos eletrônicos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar 

da data do recebimento da Carta Citação no endereço da Parte Executada 

indicado na exordial, anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). 

VIII. APÓS O PRAZO DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), 

DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE 

sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no período (ATO 

ORDINATÓRIO), em seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente 

(ATO ORDINATÓRIO), pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo 

do § 3º do Art. 218 CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre 

prosseguimento desta execução fiscal, suprindo informações necessárias 

à satisfação do crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de 

parcelamento e/ou pagamento administrativo parcial do crédito executado 

durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de 

ARQUIVAMENTO DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE e consequente extinção deste processo eletrônico 

independentemente de nova vista. IX. HAVENDO manifestação do 

Município Exequente no prazo acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o 

cumprimento dos itens abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo 

acima (item VIII - 30 dias), não havendo manifestação pelo Município 

Exequente sobre a ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período, CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação 

fazendária e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM 

imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da 

suspensão acima de um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no 

Sistema PJE (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos 

eletrônicos sobre arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE acima (ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima 

da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (cinco anos após o término da 

suspensão acima de um ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos 

(ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, 

remetam-se estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE 

EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição 

intercorrente, independentemente de prévia intimação do Município 

Exequente, nos termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e 

exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça 

no REsp 1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell 

Marques, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do 

Município Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao 

Juízo a ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados após a distribuição desta Execução Fiscal. XII. O 

ARQUIVAMENTO acima não implica na extinção desta Execução Fiscal, 

nem obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o 

valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO 

destes autos eletrônicos antes do término do prazo do arquivamento 

provisório (um ano) e/ou antes do termo da prescrição intercorrente acima 

(cinco anos), dependerá da supressão da falta atribuída ao Município 

Exequente ou da iniciativa da Parte Executada, que conduza à extinção 

desta Execução Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor 

Judiciário CERTIFICAR detalhadamente sobre a supressão (ATO 

ORDINATÓRIO), antes de remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão 

(ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 

3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data 

registrada no Sistema PJe. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS 

Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A 

ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, 

contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A 

prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação 

em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese de o devedor tributário, 

devidamente citado, não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo 

legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a 

indisponibilidade de seus bens e direitos, comunicando a decisão, 

preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e entidades que 

promovem registros de transferência de bens, especialmente ao registro 

público de imóveis e às autoridades supervisoras do mercado bancário e 

do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, 

façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 

6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da 

União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas 

autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de 

Processo Civil. Art. 7º - O despacho do Juiz que deferir a inicial importa em 

ordem para: I - citação, pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 

8º; (...) III - arresto, se o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; 

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar 

a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de 

Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: 

(...) II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da 

carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de 

recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 

- A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O 

Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o 

devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, 

nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o 

curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial 

da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem 

que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 
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incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

FIM
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Parte(s) Polo Passivo:

NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1003630-43.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 29/01/2020 16:29:42 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA CNPJ 

Nº 01.534.080/0187-60 - CONTRIBUINTE 734839117 CDA Nº 2020 / 

1926771 INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 247915 - MULTA/PROCON VALOR DA 

CAUSA: R$ 64.436,14 DECISÃO 898 VISTOS, EM CORREIÇÃO 

PERMANENTE.... I. CITE por carta AR, para PAGAR a dívida, acrescida de 

juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA anexada com a inicial, no PRAZO DE CINCO DIAS, ou GARANTIR a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980). 

ARBITRO os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal 

Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 do CPC/2015, sobre o valor 

corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, a Parte 

Executada, que no caso de INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS 

DIAS, a contar da citação pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos 

honorários advocatícios será REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos 

Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação 

que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO 

FISCAL para a Parte Executada será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da 

expedição da Carta Citação, PROCEDA à anexação do respectivo AR 

(ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta 

no endereço da exordial, indicando o motivo da recusa (ATO 

ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e 

desobediência (Art. 330 CP). III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos 

Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), 

CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA 

nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado 

aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO 

AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não devolução 

(ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO 

para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO 

DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da 

citação da Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os 

motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) 

imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se 

manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta execução 

fiscal, suprindo informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, 

no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 

240, § 2º, ambos do CPC (prazo próprio), sob pena de indeferimento da 

petição inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos 

dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC (ATO 

ORDINATÓRIO). V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no 

prazo acima de dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

decisão e novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO 

manifestação, porém, do Município Exequente no prazo acima (item IV), 

CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes 

autos eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO). VI. Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO 

NA CITAÇÃO da Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e 

sobre o pagamento ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, 

pela Parte Executada, no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, 

em seguida, DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente 

(ATO ORDINATÓRIO) para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, requerendo o que de direito e 

principalmente informando a este Juízo sobre eventual acordo 

administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS realizados no período e informar 

expressamente QUAL É O ENDEREÇO ATUALIZADO da Parte Executada, 

NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena de aplicação automática dos §§ 4º 

e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM 

ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. Decorrido o prazo de trinta dias acima 

(item VI) INEXISTINDO manifestação do Município Exequente, CERTIFIQUE 

sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente 

estes autos eletrônicos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar 

da data do recebimento da Carta Citação no endereço da Parte Executada 

indicado na exordial, anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). 

VIII. APÓS O PRAZO DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), 

DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE 

sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no período (ATO 

ORDINATÓRIO), em seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente 

(ATO ORDINATÓRIO), pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo 

do § 3º do Art. 218 CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre 

prosseguimento desta execução fiscal, suprindo informações necessárias 

à satisfação do crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de 

parcelamento e/ou pagamento administrativo parcial do crédito executado 

durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de 

ARQUIVAMENTO DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE e consequente extinção deste processo eletrônico 

independentemente de nova vista. IX. HAVENDO manifestação do 

Município Exequente no prazo acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o 

cumprimento dos itens abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo 

acima (item VIII - 30 dias), não havendo manifestação pelo Município 

Exequente sobre a ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período, CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação 

fazendária e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM 

imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da 

suspensão acima de um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no 

Sistema PJE (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos 

eletrônicos sobre arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE acima (ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima 

da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (cinco anos após o término da 

suspensão acima de um ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos 

(ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, 

remetam-se estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE 

EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição 

intercorrente, independentemente de prévia intimação do Município 

Exequente, nos termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e 

exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça 

no REsp 1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell 

Marques, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do 

Município Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao 

Juízo a ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados após a distribuição desta Execução Fiscal. XII. O 

ARQUIVAMENTO acima não implica na extinção desta Execução Fiscal, 

nem obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o 

valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO 

destes autos eletrônicos antes do término do prazo do arquivamento 

provisório (um ano) e/ou antes do termo da prescrição intercorrente acima 

(cinco anos), dependerá da supressão da falta atribuída ao Município 

Exequente ou da iniciativa da Parte Executada, que conduza à extinção 

desta Execução Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor 

Judiciário CERTIFICAR detalhadamente sobre a supressão (ATO 

ORDINATÓRIO), antes de remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão 

(ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 

3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data 

registrada no Sistema PJe. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS 

Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A 

ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, 

contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A 

prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação 

em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese de o devedor tributário, 

devidamente citado, não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo 

legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a 

indisponibilidade de seus bens e direitos, comunicando a decisão, 

preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e entidades que 

promovem registros de transferência de bens, especialmente ao registro 

público de imóveis e às autoridades supervisoras do mercado bancário e 

do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, 

façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 
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6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da 

União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas 

autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de 

Processo Civil. Art. 7º - O despacho do Juiz que deferir a inicial importa em 

ordem para: I - citação, pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 

8º; (...) III - arresto, se o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; 

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar 

a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de 

Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: 

(...) II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da 

carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de 

recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 

- A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O 

Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o 

devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, 

nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o 

curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial 

da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem 

que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106693/2/2020 Página 124 de 473



Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1003776-84.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 30/01/2020 11:50:13 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: APEMAT ASSESSORIA DE COBRANÇA 

EXTRAJUDICIAL LTDA CNPJ Nº 01.507.409/0001-61 - CONTRIBUINTE 

150554 CDA's Nºs 2016 / 1377331; 2017 / 1495519; 2018 / 1687527; 2019 

/ 1873214 INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 06.9.43.009.0195.001 - IPTU VALOR 

DA CAUSA: R$ 5.314,13 DECISÃO 898 VISTOS, EM CORREIÇÃO 

PERMANENTE.... I. CITE por carta AR, para PAGAR a dívida, acrescida de 

juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA anexada com a inicial, no PRAZO DE CINCO DIAS, ou GARANTIR a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980). 

ARBITRO os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal 

Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 do CPC/2015, sobre o valor 

corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, a Parte 

Executada, que no caso de INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS 

DIAS, a contar da citação pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos 

honorários advocatícios será REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos 

Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação 

que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO 

FISCAL para a Parte Executada será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da 

expedição da Carta Citação, PROCEDA à anexação do respectivo AR 

(ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta 

no endereço da exordial, indicando o motivo da recusa (ATO 

ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e 

desobediência (Art. 330 CP). III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos 

Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), 

CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA 

nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado 

aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO 

AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não devolução 

(ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO 

para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO 

DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da 

citação da Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os 

motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) 

imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se 

manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta execução 

fiscal, suprindo informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, 

no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 

240, § 2º, ambos do CPC (prazo próprio), sob pena de indeferimento da 

petição inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos 

dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC (ATO 

ORDINATÓRIO). V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no 

prazo acima de dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

decisão e novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO 

manifestação, porém, do Município Exequente no prazo acima (item IV), 

CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes 

autos eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO). VI. Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO 

NA CITAÇÃO da Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e 

sobre o pagamento ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, 

pela Parte Executada, no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, 

em seguida, DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente 

(ATO ORDINATÓRIO) para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, requerendo o que de direito e 

principalmente informando a este Juízo sobre eventual acordo 

administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS realizados no período e informar 

expressamente QUAL É O ENDEREÇO ATUALIZADO da Parte Executada, 

NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena de aplicação automática dos §§ 4º 

e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM 

ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. Decorrido o prazo de trinta dias acima 

(item VI) INEXISTINDO manifestação do Município Exequente, CERTIFIQUE 

sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106693/2/2020 Página 125 de 473



estes autos eletrônicos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar 

da data do recebimento da Carta Citação no endereço da Parte Executada 

indicado na exordial, anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). 

VIII. APÓS O PRAZO DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), 

DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE 

sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no período (ATO 

ORDINATÓRIO), em seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente 

(ATO ORDINATÓRIO), pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo 

do § 3º do Art. 218 CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre 

prosseguimento desta execução fiscal, suprindo informações necessárias 

à satisfação do crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de 

parcelamento e/ou pagamento administrativo parcial do crédito executado 

durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de 

ARQUIVAMENTO DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE e consequente extinção deste processo eletrônico 

independentemente de nova vista. IX. HAVENDO manifestação do 

Município Exequente no prazo acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o 

cumprimento dos itens abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo 

acima (item VIII - 30 dias), não havendo manifestação pelo Município 

Exequente sobre a ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período, CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação 

fazendária e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM 

imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da 

suspensão acima de um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no 

Sistema PJE (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos 

eletrônicos sobre arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE acima (ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima 

da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (cinco anos após o término da 

suspensão acima de um ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos 

(ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, 

remetam-se estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE 

EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição 

intercorrente, independentemente de prévia intimação do Município 

Exequente, nos termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e 

exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça 

no REsp 1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell 

Marques, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do 

Município Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao 

Juízo a ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados após a distribuição desta Execução Fiscal. XII. O 

ARQUIVAMENTO acima não implica na extinção desta Execução Fiscal, 

nem obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o 

valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO 

destes autos eletrônicos antes do término do prazo do arquivamento 

provisório (um ano) e/ou antes do termo da prescrição intercorrente acima 

(cinco anos), dependerá da supressão da falta atribuída ao Município 

Exequente ou da iniciativa da Parte Executada, que conduza à extinção 

desta Execução Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor 

Judiciário CERTIFICAR detalhadamente sobre a supressão (ATO 

ORDINATÓRIO), antes de remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão 

(ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 

3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data 

registrada no Sistema PJe. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS 

Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A 

ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, 

contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A 

prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação 

em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese de o devedor tributário, 

devidamente citado, não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo 

legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a 

indisponibilidade de seus bens e direitos, comunicando a decisão, 

preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e entidades que 

promovem registros de transferência de bens, especialmente ao registro 

público de imóveis e às autoridades supervisoras do mercado bancário e 

do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, 

façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 

6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da 

União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas 

autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de 

Processo Civil. Art. 7º - O despacho do Juiz que deferir a inicial importa em 

ordem para: I - citação, pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 

8º; (...) III - arresto, se o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; 

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar 

a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de 

Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: 

(...) II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da 

carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de 

recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 

- A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O 

Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o 

devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, 

nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o 

curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial 

da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem 

que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 
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incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

FIM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1003624-36.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)
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Parte(s) Polo Passivo:

SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1003624-36.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 29/01/2020 16:27:54 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. CNPJ Nº 

09.477.652/0032-92 - CONTRIBUINTE 734966984. CDA Nº 2020 / 1926745. 

INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 224102 - MULTA/PROCON. VALOR DA CAUSA: 

R$ 11.056,63- DECISÃO 898 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. 

CITE por carta AR, para PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de 

mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada 

com a inicial, no PRAZO DE CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os 

honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal Exequente 

conforme incisos do § 3º do Art. 85 do CPC/2015, sobre o valor corrigido 

atribuído à esta Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que 

no caso de INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar 

da citação pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios 

será REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE 

TRINTA DIAS para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a 

Parte Executada será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da expedição 

da Carta Citação, PROCEDA à anexação do respectivo AR (ATO 

ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta no 

endereço da exordial, indicando o motivo da recusa (ATO ORDINATÓRIO), 

sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e desobediência (Art. 

330 CP). III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos Correios e/ou pela 

Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), CERTIFIQUE o fato e 

sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA nova Carta Citação 

(ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado aos autos no PRAZO 

DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade e os motivos da não devolução (ATO ORDINATÓRIO), e 

remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO DOS ITENS 

ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da citação da 

Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os motivos e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente 

ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o 

seu interesse no prosseguimento desta execução fiscal, suprindo 

informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE 

DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, 

ambos do CPC (prazo próprio), sob pena de indeferimento da petição 

inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 

321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC (ATO ORDINATÓRIO). 

V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo acima de 

dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) 

e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período e informar expressamente QUAL É O ENDEREÇO 

ATUALIZADO da Parte Executada, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena 

de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 

6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. 

Decorrido o prazo de trinta dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação 

do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar da data do recebimento da 

Carta Citação no endereço da Parte Executada indicado na exordial, 

anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO 

DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes 

autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou 

não de manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em 

seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), 

pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo parcial do crédito executado durante os 

MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de ARQUIVAMENTO 

DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

e consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o cumprimento dos itens 

abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo acima (item VIII - 30 

dias), não havendo manifestação pelo Município Exequente sobre a 

ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento administrativo do 

crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, 

CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação fazendária e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da suspensão acima de 

um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no Sistema PJE (ATO 

ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos sobre 

arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE acima 

(ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (cinco anos após o término da suspensão acima de um 

ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), 

CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no 

período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, remetam-se estes autos 

eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição intercorrente, 

independentemente de prévia intimação do Município Exequente, nos 

termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e exegese em sede 

de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça no REsp 

1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do Município 

Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao Juízo a 

ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento administrativo 

do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados após a 

distribuição desta Execução Fiscal. XII. O ARQUIVAMENTO acima não 

implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 

13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes 

do término do prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou antes do 

termo da prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá da 

supressão da falta atribuída ao Município Exequente ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor Judiciário CERTIFICAR 

detalhadamente sobre a supressão (ATO ORDINATÓRIO), antes de 

remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão (ATO ORDINATÓRIO), sob 

pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 04/1990) e desobediência (Art. 

330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese 

de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar 

bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens 

penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, 

comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos 

órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, 

especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades 

supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, 

no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE 

EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para 
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cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, 

subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 7º - O despacho do 

Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: I - citação, pelas 

sucessivas modalidades previstas no artigo 8º; (...) III - arresto, se o 

executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; Art. 8º - O executado 

será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a citação 

pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço 

do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) 

dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 - A penhora ou 

arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O Juiz suspenderá 

o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou 

encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 
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Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1003635-65.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 29/01/2020 16:31:01 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET 

LTDA CNPJ Nº 03.361.252/0001-34 - CONTRIBUINTE 735063118 CDA Nº 

2020 / 1926469 INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 257582 - MULTA ADM VALOR 

DA CAUSA: R$ 14.388,36 DECISÃO 898 VISTOS, EM CORREIÇÃO 

PERMANENTE.... I. CITE por carta AR, para PAGAR a dívida, acrescida de 

juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA anexada com a inicial, no PRAZO DE CINCO DIAS, ou GARANTIR a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980). 

ARBITRO os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal 

Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 do CPC/2015, sobre o valor 

corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, a Parte 

Executada, que no caso de INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS 

DIAS, a contar da citação pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos 

honorários advocatícios será REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos 

Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação 

que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO 

FISCAL para a Parte Executada será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da 

expedição da Carta Citação, PROCEDA à anexação do respectivo AR 

(ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta 

no endereço da exordial, indicando o motivo da recusa (ATO 

ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e 

desobediência (Art. 330 CP). III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos 

Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), 

CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA 

nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado 

aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO 

AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não devolução 

(ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO 

para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO 

DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da 

citação da Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os 

motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) 

imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se 

manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta execução 

fiscal, suprindo informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, 

no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 

240, § 2º, ambos do CPC (prazo próprio), sob pena de indeferimento da 

petição inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos 

dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC (ATO 

ORDINATÓRIO). V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no 

prazo acima de dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

decisão e novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO 

manifestação, porém, do Município Exequente no prazo acima (item IV), 

CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes 

autos eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO). VI. Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO 

NA CITAÇÃO da Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e 

sobre o pagamento ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, 

pela Parte Executada, no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, 

em seguida, DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente 

(ATO ORDINATÓRIO) para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, requerendo o que de direito e 

principalmente informando a este Juízo sobre eventual acordo 

administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS realizados no período e informar 

expressamente QUAL É O ENDEREÇO ATUALIZADO da Parte Executada, 

NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena de aplicação automática dos §§ 4º 

e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM 

ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. Decorrido o prazo de trinta dias acima 

(item VI) INEXISTINDO manifestação do Município Exequente, CERTIFIQUE 

sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente 

estes autos eletrônicos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar 

da data do recebimento da Carta Citação no endereço da Parte Executada 
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indicado na exordial, anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). 

VIII. APÓS O PRAZO DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), 

DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE 

sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no período (ATO 

ORDINATÓRIO), em seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente 

(ATO ORDINATÓRIO), pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo 

do § 3º do Art. 218 CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre 

prosseguimento desta execução fiscal, suprindo informações necessárias 

à satisfação do crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de 

parcelamento e/ou pagamento administrativo parcial do crédito executado 

durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de 

ARQUIVAMENTO DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE e consequente extinção deste processo eletrônico 

independentemente de nova vista. IX. HAVENDO manifestação do 

Município Exequente no prazo acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o 

cumprimento dos itens abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo 

acima (item VIII - 30 dias), não havendo manifestação pelo Município 

Exequente sobre a ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período, CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação 

fazendária e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM 

imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da 

suspensão acima de um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no 

Sistema PJE (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos 

eletrônicos sobre arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE acima (ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima 

da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (cinco anos após o término da 

suspensão acima de um ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos 

(ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, 

remetam-se estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE 

EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição 

intercorrente, independentemente de prévia intimação do Município 

Exequente, nos termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e 

exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça 

no REsp 1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell 

Marques, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do 

Município Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao 

Juízo a ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados após a distribuição desta Execução Fiscal. XII. O 

ARQUIVAMENTO acima não implica na extinção desta Execução Fiscal, 

nem obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o 

valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO 

destes autos eletrônicos antes do término do prazo do arquivamento 

provisório (um ano) e/ou antes do termo da prescrição intercorrente acima 

(cinco anos), dependerá da supressão da falta atribuída ao Município 

Exequente ou da iniciativa da Parte Executada, que conduza à extinção 

desta Execução Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor 

Judiciário CERTIFICAR detalhadamente sobre a supressão (ATO 

ORDINATÓRIO), antes de remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão 

(ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 

3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data 

registrada no Sistema PJe. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS 

Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A 

ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, 

contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A 

prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação 

em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese de o devedor tributário, 

devidamente citado, não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo 

legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a 

indisponibilidade de seus bens e direitos, comunicando a decisão, 

preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e entidades que 

promovem registros de transferência de bens, especialmente ao registro 

público de imóveis e às autoridades supervisoras do mercado bancário e 

do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, 

façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 

6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da 

União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas 

autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de 

Processo Civil. Art. 7º - O despacho do Juiz que deferir a inicial importa em 

ordem para: I - citação, pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 

8º; (...) III - arresto, se o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; 

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar 

a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de 

Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: 

(...) II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da 

carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de 

recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 

- A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O 

Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o 

devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, 

nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o 

curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial 

da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem 

que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 
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viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

FIM
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1003637-35.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 29/01/2020 16:32:02 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: JOÃO APARECIDO DE MORAES RAMOS 

29858550120 CNPJ Nº 14.374.269/0001-42 - CONTRIBUINTE 734917429 

CDA Nº 2020 / 1926770 INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 128161 - MULTA ADM 

VALOR DA CAUSA: R$ 16.109,04 DECISÃO 898 VISTOS, EM CORREIÇÃO 

PERMANENTE.... I. CITE por carta AR, para PAGAR a dívida, acrescida de 

juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA anexada com a inicial, no PRAZO DE CINCO DIAS, ou GARANTIR a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980). 

ARBITRO os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal 

Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 do CPC/2015, sobre o valor 

corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, a Parte 

Executada, que no caso de INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS 

DIAS, a contar da citação pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos 

honorários advocatícios será REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos 

Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação 

que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO 

FISCAL para a Parte Executada será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da 

expedição da Carta Citação, PROCEDA à anexação do respectivo AR 

(ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta 

no endereço da exordial, indicando o motivo da recusa (ATO 

ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e 

desobediência (Art. 330 CP). III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos 

Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), 

CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA 

nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado 

aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO 

AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não devolução 

(ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO 

para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO 

DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da 

citação da Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os 

motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) 

imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se 

manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta execução 

fiscal, suprindo informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, 

no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 

240, § 2º, ambos do CPC (prazo próprio), sob pena de indeferimento da 

petição inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos 

dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC (ATO 

ORDINATÓRIO). V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no 

prazo acima de dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

decisão e novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO 

manifestação, porém, do Município Exequente no prazo acima (item IV), 

CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes 

autos eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO). VI. Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO 

NA CITAÇÃO da Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e 

sobre o pagamento ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, 

pela Parte Executada, no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, 

em seguida, DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente 

(ATO ORDINATÓRIO) para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, requerendo o que de direito e 

principalmente informando a este Juízo sobre eventual acordo 

administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS realizados no período e informar 

expressamente QUAL É O ENDEREÇO ATUALIZADO da Parte Executada, 

NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena de aplicação automática dos §§ 4º 

e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM 

ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. Decorrido o prazo de trinta dias acima 

(item VI) INEXISTINDO manifestação do Município Exequente, CERTIFIQUE 

sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente 

estes autos eletrônicos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar 

da data do recebimento da Carta Citação no endereço da Parte Executada 

indicado na exordial, anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). 

VIII. APÓS O PRAZO DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), 

DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE 

sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no período (ATO 

ORDINATÓRIO), em seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente 

(ATO ORDINATÓRIO), pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo 

do § 3º do Art. 218 CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre 

prosseguimento desta execução fiscal, suprindo informações necessárias 

à satisfação do crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de 

parcelamento e/ou pagamento administrativo parcial do crédito executado 

durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de 

ARQUIVAMENTO DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE e consequente extinção deste processo eletrônico 

independentemente de nova vista. IX. HAVENDO manifestação do 

Município Exequente no prazo acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o 

cumprimento dos itens abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo 

acima (item VIII - 30 dias), não havendo manifestação pelo Município 

Exequente sobre a ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período, CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação 

fazendária e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM 

imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da 

suspensão acima de um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no 

Sistema PJE (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos 

eletrônicos sobre arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE acima (ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima 

da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (cinco anos após o término da 

suspensão acima de um ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos 

(ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, 

remetam-se estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE 

EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição 

intercorrente, independentemente de prévia intimação do Município 

Exequente, nos termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e 

exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça 

no REsp 1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell 

Marques, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do 

Município Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao 

Juízo a ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados após a distribuição desta Execução Fiscal. XII. O 

ARQUIVAMENTO acima não implica na extinção desta Execução Fiscal, 

nem obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o 

valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO 

destes autos eletrônicos antes do término do prazo do arquivamento 

provisório (um ano) e/ou antes do termo da prescrição intercorrente acima 

(cinco anos), dependerá da supressão da falta atribuída ao Município 

Exequente ou da iniciativa da Parte Executada, que conduza à extinção 

desta Execução Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor 

Judiciário CERTIFICAR detalhadamente sobre a supressão (ATO 

ORDINATÓRIO), antes de remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão 

(ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 

3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data 

registrada no Sistema PJe. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS 

Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A 

ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, 

contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A 

prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação 

em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese de o devedor tributário, 

devidamente citado, não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo 

legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a 

indisponibilidade de seus bens e direitos, comunicando a decisão, 

preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e entidades que 

promovem registros de transferência de bens, especialmente ao registro 

público de imóveis e às autoridades supervisoras do mercado bancário e 

do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, 

façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 

6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da 

União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas 
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autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de 

Processo Civil. Art. 7º - O despacho do Juiz que deferir a inicial importa em 

ordem para: I - citação, pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 

8º; (...) III - arresto, se o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; 

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar 

a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de 

Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: 

(...) II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da 

carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de 

recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 

- A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O 

Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o 

devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, 

nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o 

curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial 

da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem 

que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 
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devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 
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15.382,31 DECISÃO 898 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE 

por carta AR, para PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a 

inicial, no PRAZO DE CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, 

nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do 

§ 3º do Art. 85 do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta 

Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de 

INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação 

pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será 

REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 

c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS 

para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada 

será contado a partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. 

III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, 

PROCEDA à anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e 

CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta no endereço da 

exordial, indicando o motivo da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de 

responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). III. 

Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do 

Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os 

motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA nova Carta Citação (ATO 

ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado aos autos no PRAZO DE 

TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade e os motivos da não devolução (ATO ORDINATÓRIO), e 

remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO DOS ITENS 

ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da citação da 

Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os motivos e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente 

ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o 

seu interesse no prosseguimento desta execução fiscal, suprindo 

informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE 

DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, 

ambos do CPC (prazo próprio), sob pena de indeferimento da petição 

inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 

321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC (ATO ORDINATÓRIO). 

V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo acima de 

dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) 

e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período e informar expressamente QUAL É O ENDEREÇO 

ATUALIZADO da Parte Executada, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena 

de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 

6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. 

Decorrido o prazo de trinta dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação 

do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar da data do recebimento da 

Carta Citação no endereço da Parte Executada indicado na exordial, 

anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO 

DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes 
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autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou 

não de manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em 

seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), 

pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo parcial do crédito executado durante os 

MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de ARQUIVAMENTO 

DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

e consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o cumprimento dos itens 

abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo acima (item VIII - 30 

dias), não havendo manifestação pelo Município Exequente sobre a 

ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento administrativo do 

crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, 

CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação fazendária e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da suspensão acima de 

um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no Sistema PJE (ATO 

ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos sobre 

arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE acima 

(ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (cinco anos após o término da suspensão acima de um 

ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), 

CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no 

período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, remetam-se estes autos 

eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição intercorrente, 

independentemente de prévia intimação do Município Exequente, nos 

termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e exegese em sede 

de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça no REsp 

1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do Município 

Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao Juízo a 

ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento administrativo 

do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados após a 

distribuição desta Execução Fiscal. XII. O ARQUIVAMENTO acima não 

implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 

13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes 

do término do prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou antes do 

termo da prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá da 

supressão da falta atribuída ao Município Exequente ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor Judiciário CERTIFICAR 

detalhadamente sobre a supressão (ATO ORDINATÓRIO), antes de 

remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão (ATO ORDINATÓRIO), sob 

pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 04/1990) e desobediência (Art. 

330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese 

de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar 

bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens 

penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, 

comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos 

órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, 

especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades 

supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, 

no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE 

EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para 

cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, 

subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 7º - O despacho do 

Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: I - citação, pelas 

sucessivas modalidades previstas no artigo 8º; (...) III - arresto, se o 

executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; Art. 8º - O executado 

será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a citação 

pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço 

do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) 

dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 - A penhora ou 

arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O Juiz suspenderá 

o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou 

encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 
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serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

FIM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL
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(EXECUTADO)

Magistrado(s):
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FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1003641-72.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 29/01/2020 16:35:13 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S 

A EMBRATEL CNPJ Nº 33.530.486/0061-60 - CONTRIBUINTE 150264 CDA 

Nº 2020 / 1926768 INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 33626 - MULTA ADM 

VALOR DA CAUSA: R$ 27.437,08 DECISÃO 898 VISTOS, EM CORREIÇÃO 

PERMANENTE.... I. CITE por carta AR, para PAGAR a dívida, acrescida de 

juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA anexada com a inicial, no PRAZO DE CINCO DIAS, ou GARANTIR a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980). 

ARBITRO os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal 

Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 do CPC/2015, sobre o valor 

corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, a Parte 

Executada, que no caso de INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS 

DIAS, a contar da citação pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos 

honorários advocatícios será REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos 

Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação 

que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO 

FISCAL para a Parte Executada será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da 

expedição da Carta Citação, PROCEDA à anexação do respectivo AR 

(ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta 

no endereço da exordial, indicando o motivo da recusa (ATO 

ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e 

desobediência (Art. 330 CP). III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos 

Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), 

CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA 

nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado 

aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO 

AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não devolução 

(ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO 

para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO 

DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da 

citação da Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os 

motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) 

imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se 

manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta execução 

fiscal, suprindo informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, 

no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 

240, § 2º, ambos do CPC (prazo próprio), sob pena de indeferimento da 

petição inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos 

dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC (ATO 

ORDINATÓRIO). V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no 

prazo acima de dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

decisão e novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO 

manifestação, porém, do Município Exequente no prazo acima (item IV), 

CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes 

autos eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO). VI. Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO 

NA CITAÇÃO da Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e 

sobre o pagamento ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, 

pela Parte Executada, no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, 

em seguida, DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente 

(ATO ORDINATÓRIO) para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, requerendo o que de direito e 

principalmente informando a este Juízo sobre eventual acordo 

administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS realizados no período e informar 

expressamente QUAL É O ENDEREÇO ATUALIZADO da Parte Executada, 

NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena de aplicação automática dos §§ 4º 

e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM 

ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. Decorrido o prazo de trinta dias acima 

(item VI) INEXISTINDO manifestação do Município Exequente, CERTIFIQUE 

sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente 

estes autos eletrônicos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar 

da data do recebimento da Carta Citação no endereço da Parte Executada 

indicado na exordial, anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). 

VIII. APÓS O PRAZO DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), 

DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE 

sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no período (ATO 

ORDINATÓRIO), em seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente 

(ATO ORDINATÓRIO), pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo 

do § 3º do Art. 218 CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre 

prosseguimento desta execução fiscal, suprindo informações necessárias 

à satisfação do crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de 

parcelamento e/ou pagamento administrativo parcial do crédito executado 

durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de 

ARQUIVAMENTO DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE e consequente extinção deste processo eletrônico 

independentemente de nova vista. IX. HAVENDO manifestação do 

Município Exequente no prazo acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o 

cumprimento dos itens abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo 

acima (item VIII - 30 dias), não havendo manifestação pelo Município 

Exequente sobre a ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período, CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação 

fazendária e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM 

imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da 

suspensão acima de um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no 

Sistema PJE (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos 

eletrônicos sobre arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE acima (ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima 

da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (cinco anos após o término da 

suspensão acima de um ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos 

(ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, 

remetam-se estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE 

EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição 

intercorrente, independentemente de prévia intimação do Município 

Exequente, nos termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e 

exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça 

no REsp 1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell 

Marques, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do 

Município Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao 

Juízo a ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados após a distribuição desta Execução Fiscal. XII. O 

ARQUIVAMENTO acima não implica na extinção desta Execução Fiscal, 

nem obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o 

valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO 

destes autos eletrônicos antes do término do prazo do arquivamento 

provisório (um ano) e/ou antes do termo da prescrição intercorrente acima 

(cinco anos), dependerá da supressão da falta atribuída ao Município 

Exequente ou da iniciativa da Parte Executada, que conduza à extinção 

desta Execução Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor 

Judiciário CERTIFICAR detalhadamente sobre a supressão (ATO 

ORDINATÓRIO), antes de remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão 

(ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 

3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data 

registrada no Sistema PJe. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS 

Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A 

ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, 

contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A 

prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação 

em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese de o devedor tributário, 

devidamente citado, não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo 

legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a 

indisponibilidade de seus bens e direitos, comunicando a decisão, 

preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e entidades que 

promovem registros de transferência de bens, especialmente ao registro 

público de imóveis e às autoridades supervisoras do mercado bancário e 

do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, 

façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 

6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da 

União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas 

autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de 
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Processo Civil. Art. 7º - O despacho do Juiz que deferir a inicial importa em 

ordem para: I - citação, pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 

8º; (...) III - arresto, se o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; 

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar 

a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de 

Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: 

(...) II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da 

carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de 

recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 

- A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O 

Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o 

devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, 

nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o 

curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial 

da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem 

que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106693/2/2020 Página 139 de 473



Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1003647-79.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 29/01/2020 16:38:38 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: OI S.A CNPJ Nº 76.535.764/0001-43 - 

CONTRIBUINTE 362339 CDA Nº 2020 / 1928469 INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

76344 - MULTA ADM VALOR DA CAUSA: R$ 49.053,83 DECISÃO 898 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE por carta AR, para 

PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a inicial, no PRAZO DE 

CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, nos termos do Art. 8º 

da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários advocatícios da 

Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 

do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. 

ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de INTEGRAL 

PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação pessoal (inc. 

II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será REDUZIDO PELA 

METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. 

CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer 

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. 

Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, PROCEDA à 

anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o 

recebimento ou não da Carta no endereço da exordial, indicando o motivo 

da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO 

AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 

DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e 

EXPEÇA nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser 

anexado aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução 

do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não 

devolução (ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O 

CUMPRIMENTO DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da 

IMPOSSIBILIDADE da citação da Parte Executada por qualquer razão, 

CERTIFIQUE sobre os motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e 

DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO 

ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, suprindo informações necessárias 

à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme 

exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, ambos do CPC (prazo 

próprio), sob pena de indeferimento da petição inicial e EXTINÇÃO SEM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 

803, inc. II, todos do CPC (ATO ORDINATÓRIO). V. HAVENDO 

manifestação do Município Exequente no prazo acima de dez dias (item 

IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem 

estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período e informar expressamente QUAL É O ENDEREÇO 

ATUALIZADO da Parte Executada, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena 

de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 

6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. 

Decorrido o prazo de trinta dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação 

do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar da data do recebimento da 

Carta Citação no endereço da Parte Executada indicado na exordial, 

anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO 

DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes 

autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou 
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não de manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em 

seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), 

pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo parcial do crédito executado durante os 

MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de ARQUIVAMENTO 

DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

e consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o cumprimento dos itens 

abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo acima (item VIII - 30 

dias), não havendo manifestação pelo Município Exequente sobre a 

ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento administrativo do 

crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, 

CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação fazendária e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da suspensão acima de 

um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no Sistema PJE (ATO 

ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos sobre 

arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE acima 

(ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (cinco anos após o término da suspensão acima de um 

ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), 

CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no 

período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, remetam-se estes autos 

eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição intercorrente, 

independentemente de prévia intimação do Município Exequente, nos 

termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e exegese em sede 

de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça no REsp 

1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do Município 

Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao Juízo a 

ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento administrativo 

do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados após a 

distribuição desta Execução Fiscal. XII. O ARQUIVAMENTO acima não 

implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 

13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes 

do término do prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou antes do 

termo da prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá da 

supressão da falta atribuída ao Município Exequente ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor Judiciário CERTIFICAR 

detalhadamente sobre a supressão (ATO ORDINATÓRIO), antes de 

remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão (ATO ORDINATÓRIO), sob 

pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 04/1990) e desobediência (Art. 

330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese 

de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar 

bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens 

penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, 

comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos 

órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, 

especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades 

supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, 

no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE 

EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para 

cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, 

subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 7º - O despacho do 

Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: I - citação, pelas 

sucessivas modalidades previstas no artigo 8º; (...) III - arresto, se o 

executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; Art. 8º - O executado 

será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a citação 

pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço 

do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) 

dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 - A penhora ou 

arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O Juiz suspenderá 

o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou 

encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 
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à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

FIM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1003636-50.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOBAVIA EVENTOS E PRODUCOES LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1003636-50.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 29/01/2020 16:31:29 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: JOBAVIA EVENTOS E PRODUÇÕES LTDA - ME 

CNPJ Nº 13.402.245/0001-97 - CONTRIBUINTE 734859578 CDA Nº 2020 / 

1926471 INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 111832 - MULTA ADM VALOR DA 

CAUSA: R$ 14.742,17 DECISÃO 898 VISTOS, EM CORREIÇÃO 

PERMANENTE.... I. CITE por carta AR, para PAGAR a dívida, acrescida de 

juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA anexada com a inicial, no PRAZO DE CINCO DIAS, ou GARANTIR a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980). 

ARBITRO os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal 

Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 do CPC/2015, sobre o valor 

corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, a Parte 

Executada, que no caso de INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS 

DIAS, a contar da citação pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos 

honorários advocatícios será REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos 

Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação 

que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO 

FISCAL para a Parte Executada será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da 

expedição da Carta Citação, PROCEDA à anexação do respectivo AR 

(ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta 

no endereço da exordial, indicando o motivo da recusa (ATO 

ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e 

desobediência (Art. 330 CP). III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos 

Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), 

CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA 

nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado 

aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO 

AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não devolução 

(ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO 

para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO 

DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da 

citação da Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os 

motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) 

imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se 

manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta execução 

fiscal, suprindo informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, 

no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 

240, § 2º, ambos do CPC (prazo próprio), sob pena de indeferimento da 

petição inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos 

dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC (ATO 

ORDINATÓRIO). V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no 

prazo acima de dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

decisão e novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO 

manifestação, porém, do Município Exequente no prazo acima (item IV), 

CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes 

autos eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO). VI. Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO 

NA CITAÇÃO da Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e 

sobre o pagamento ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, 

pela Parte Executada, no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, 

em seguida, DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente 

(ATO ORDINATÓRIO) para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, requerendo o que de direito e 

principalmente informando a este Juízo sobre eventual acordo 

administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS realizados no período e informar 

expressamente QUAL É O ENDEREÇO ATUALIZADO da Parte Executada, 

NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena de aplicação automática dos §§ 4º 

e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM 

ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. Decorrido o prazo de trinta dias acima 

(item VI) INEXISTINDO manifestação do Município Exequente, CERTIFIQUE 

sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente 

estes autos eletrônicos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar 

da data do recebimento da Carta Citação no endereço da Parte Executada 

indicado na exordial, anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). 

VIII. APÓS O PRAZO DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), 

DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE 

sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no período (ATO 

ORDINATÓRIO), em seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente 

(ATO ORDINATÓRIO), pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo 

do § 3º do Art. 218 CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre 

prosseguimento desta execução fiscal, suprindo informações necessárias 

à satisfação do crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de 

parcelamento e/ou pagamento administrativo parcial do crédito executado 

durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de 

ARQUIVAMENTO DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE e consequente extinção deste processo eletrônico 

independentemente de nova vista. IX. HAVENDO manifestação do 

Município Exequente no prazo acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o 

cumprimento dos itens abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo 

acima (item VIII - 30 dias), não havendo manifestação pelo Município 

Exequente sobre a ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período, CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação 

fazendária e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM 

imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da 

suspensão acima de um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no 

Sistema PJE (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos 

eletrônicos sobre arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE acima (ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima 

da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (cinco anos após o término da 

suspensão acima de um ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos 

(ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, 

remetam-se estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE 

EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição 

intercorrente, independentemente de prévia intimação do Município 

Exequente, nos termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e 

exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça 

no REsp 1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell 

Marques, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do 

Município Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao 

Juízo a ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados após a distribuição desta Execução Fiscal. XII. O 

ARQUIVAMENTO acima não implica na extinção desta Execução Fiscal, 

nem obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o 

valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO 

destes autos eletrônicos antes do término do prazo do arquivamento 

provisório (um ano) e/ou antes do termo da prescrição intercorrente acima 

(cinco anos), dependerá da supressão da falta atribuída ao Município 

Exequente ou da iniciativa da Parte Executada, que conduza à extinção 

desta Execução Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor 

Judiciário CERTIFICAR detalhadamente sobre a supressão (ATO 

ORDINATÓRIO), antes de remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão 

(ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 

3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data 

registrada no Sistema PJe. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS 

Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A 

ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, 

contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A 

prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação 

em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese de o devedor tributário, 

devidamente citado, não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo 

legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a 

indisponibilidade de seus bens e direitos, comunicando a decisão, 

preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e entidades que 

promovem registros de transferência de bens, especialmente ao registro 

público de imóveis e às autoridades supervisoras do mercado bancário e 

do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, 

façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 

6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da 

União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas 

autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de 

Processo Civil. Art. 7º - O despacho do Juiz que deferir a inicial importa em 

ordem para: I - citação, pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 
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8º; (...) III - arresto, se o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; 

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar 

a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de 

Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: 

(...) II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da 

carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de 

recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 

- A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O 

Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o 

devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, 

nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o 

curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial 

da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem 

que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 
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Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 
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12.631,09 DECISÃO 898 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE 

por carta AR, para PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a 

inicial, no PRAZO DE CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, 

nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do 

§ 3º do Art. 85 do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta 

Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de 

INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação 

pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será 

REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 

c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS 

para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada 

será contado a partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. 

III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, 

PROCEDA à anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e 

CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta no endereço da 

exordial, indicando o motivo da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de 

responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). III. 

Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do 

Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os 

motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA nova Carta Citação (ATO 

ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado aos autos no PRAZO DE 

TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade e os motivos da não devolução (ATO ORDINATÓRIO), e 

remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO DOS ITENS 

ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da citação da 

Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os motivos e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente 

ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o 

seu interesse no prosseguimento desta execução fiscal, suprindo 

informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE 

DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, 

ambos do CPC (prazo próprio), sob pena de indeferimento da petição 

inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 

321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC (ATO ORDINATÓRIO). 

V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo acima de 

dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) 

e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período e informar expressamente QUAL É O ENDEREÇO 

ATUALIZADO da Parte Executada, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena 

de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 

6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. 

Decorrido o prazo de trinta dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação 

do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar da data do recebimento da 

Carta Citação no endereço da Parte Executada indicado na exordial, 

anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO 

DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes 

autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou 

não de manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em 

seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), 
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pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo parcial do crédito executado durante os 

MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de ARQUIVAMENTO 

DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

e consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o cumprimento dos itens 

abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo acima (item VIII - 30 

dias), não havendo manifestação pelo Município Exequente sobre a 

ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento administrativo do 

crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, 

CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação fazendária e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da suspensão acima de 

um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no Sistema PJE (ATO 

ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos sobre 

arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE acima 

(ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (cinco anos após o término da suspensão acima de um 

ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), 

CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no 

período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, remetam-se estes autos 

eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição intercorrente, 

independentemente de prévia intimação do Município Exequente, nos 

termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e exegese em sede 

de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça no REsp 

1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do Município 

Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao Juízo a 

ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento administrativo 

do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados após a 

distribuição desta Execução Fiscal. XII. O ARQUIVAMENTO acima não 

implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 

13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes 

do término do prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou antes do 

termo da prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá da 

supressão da falta atribuída ao Município Exequente ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor Judiciário CERTIFICAR 

detalhadamente sobre a supressão (ATO ORDINATÓRIO), antes de 

remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão (ATO ORDINATÓRIO), sob 

pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 04/1990) e desobediência (Art. 

330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese 

de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar 

bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens 

penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, 

comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos 

órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, 

especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades 

supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, 

no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE 

EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para 

cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, 

subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 7º - O despacho do 

Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: I - citação, pelas 

sucessivas modalidades previstas no artigo 8º; (...) III - arresto, se o 

executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; Art. 8º - O executado 

será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a citação 

pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço 

do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) 

dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 - A penhora ou 

arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O Juiz suspenderá 

o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou 

encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 
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empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

FIM
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MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1003639-05.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 29/01/2020 16:34:12 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: EBS SUPERMERCADOS LTDA. CNPJ Nº 

07.751.593/0006-81 - CONTRIBUINTE 734762842 CDA Nº 2020 / 1926790 

INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 93766 - MULTA ADM VALOR DA CAUSA: R$ 

11.056,63 DECISÃO 898 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE 

por carta AR, para PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a 

inicial, no PRAZO DE CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, 

nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do 

§ 3º do Art. 85 do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta 

Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de 

INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação 

pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será 

REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 

c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS 

para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada 

será contado a partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. 

III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, 

PROCEDA à anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e 

CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta no endereço da 

exordial, indicando o motivo da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de 

responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). III. 

Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do 

Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os 

motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA nova Carta Citação (ATO 

ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado aos autos no PRAZO DE 

TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade e os motivos da não devolução (ATO ORDINATÓRIO), e 

remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO DOS ITENS 

ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da citação da 

Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os motivos e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente 

ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o 

seu interesse no prosseguimento desta execução fiscal, suprindo 

informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE 

DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, 

ambos do CPC (prazo próprio), sob pena de indeferimento da petição 

inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 

321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC (ATO ORDINATÓRIO). 

V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo acima de 

dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) 

e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período e informar expressamente QUAL É O ENDEREÇO 

ATUALIZADO da Parte Executada, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena 

de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 

6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. 

Decorrido o prazo de trinta dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação 

do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar da data do recebimento da 

Carta Citação no endereço da Parte Executada indicado na exordial, 

anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO 

DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes 

autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou 

não de manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em 

seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), 

pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo parcial do crédito executado durante os 

MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de ARQUIVAMENTO 

DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

e consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o cumprimento dos itens 

abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo acima (item VIII - 30 

dias), não havendo manifestação pelo Município Exequente sobre a 

ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento administrativo do 

crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, 

CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação fazendária e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da suspensão acima de 

um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no Sistema PJE (ATO 

ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos sobre 

arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE acima 

(ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (cinco anos após o término da suspensão acima de um 

ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), 

CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no 

período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, remetam-se estes autos 

eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição intercorrente, 

independentemente de prévia intimação do Município Exequente, nos 

termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e exegese em sede 

de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça no REsp 

1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do Município 

Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao Juízo a 

ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento administrativo 

do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados após a 

distribuição desta Execução Fiscal. XII. O ARQUIVAMENTO acima não 

implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 

13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes 

do término do prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou antes do 

termo da prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá da 

supressão da falta atribuída ao Município Exequente ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor Judiciário CERTIFICAR 

detalhadamente sobre a supressão (ATO ORDINATÓRIO), antes de 

remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão (ATO ORDINATÓRIO), sob 

pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 04/1990) e desobediência (Art. 

330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese 

de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar 

bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens 

penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, 

comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos 

órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, 

especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades 

supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, 

no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE 

EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para 

cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, 

subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 7º - O despacho do 

Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: I - citação, pelas 

sucessivas modalidades previstas no artigo 8º; (...) III - arresto, se o 

executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; Art. 8º - O executado 

será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 
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multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a citação 

pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço 

do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) 

dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 - A penhora ou 

arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O Juiz suspenderá 

o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou 

encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 
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40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 
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14.742,17 DECISÃO 898 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE 

por carta AR, para PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a 

inicial, no PRAZO DE CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, 

nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do 

§ 3º do Art. 85 do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta 

Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de 

INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação 

pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será 

REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 

c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS 

para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada 

será contado a partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. 

III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, 

PROCEDA à anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e 

CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta no endereço da 

exordial, indicando o motivo da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de 

responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). III. 

Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do 

Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os 

motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA nova Carta Citação (ATO 

ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado aos autos no PRAZO DE 

TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade e os motivos da não devolução (ATO ORDINATÓRIO), e 

remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO DOS ITENS 

ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da citação da 

Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os motivos e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente 

ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o 

seu interesse no prosseguimento desta execução fiscal, suprindo 

informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE 

DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, 

ambos do CPC (prazo próprio), sob pena de indeferimento da petição 

inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 

321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC (ATO ORDINATÓRIO). 

V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo acima de 

dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) 

e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período e informar expressamente QUAL É O ENDEREÇO 

ATUALIZADO da Parte Executada, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena 

de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 

6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. 

Decorrido o prazo de trinta dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação 

do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar da data do recebimento da 

Carta Citação no endereço da Parte Executada indicado na exordial, 

anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO 

DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes 

autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou 

não de manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em 

seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), 

pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 
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desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo parcial do crédito executado durante os 

MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de ARQUIVAMENTO 

DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

e consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o cumprimento dos itens 

abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo acima (item VIII - 30 

dias), não havendo manifestação pelo Município Exequente sobre a 

ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento administrativo do 

crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, 

CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação fazendária e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da suspensão acima de 

um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no Sistema PJE (ATO 

ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos sobre 

arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE acima 

(ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (cinco anos após o término da suspensão acima de um 

ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), 

CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no 

período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, remetam-se estes autos 

eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição intercorrente, 

independentemente de prévia intimação do Município Exequente, nos 

termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e exegese em sede 

de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça no REsp 

1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do Município 

Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao Juízo a 

ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento administrativo 

do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados após a 

distribuição desta Execução Fiscal. XII. O ARQUIVAMENTO acima não 

implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 

13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes 

do término do prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou antes do 

termo da prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá da 

supressão da falta atribuída ao Município Exequente ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor Judiciário CERTIFICAR 

detalhadamente sobre a supressão (ATO ORDINATÓRIO), antes de 

remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão (ATO ORDINATÓRIO), sob 

pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 04/1990) e desobediência (Art. 

330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese 

de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar 

bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens 

penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, 

comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos 

órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, 

especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades 

supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, 

no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE 

EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para 

cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, 

subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 7º - O despacho do 

Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: I - citação, pelas 

sucessivas modalidades previstas no artigo 8º; (...) III - arresto, se o 

executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; Art. 8º - O executado 

será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a citação 

pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço 

do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) 

dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 - A penhora ou 

arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O Juiz suspenderá 

o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou 

encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 
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eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 
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CUIABÁ EXECUTADO: SDB COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA CNPJ Nº 

09.477.652/0021-30 - CONTRIBUINTE 734952580 CDA Nº 2020 / 1928502 

INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 138031 - MULTA ADM VALOR DA CAUSA: R$ 

11.056,63 DECISÃO 898 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE 

por carta AR, para PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a 

inicial, no PRAZO DE CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, 

nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do 

§ 3º do Art. 85 do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta 

Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de 

INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação 

pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será 

REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 

c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS 

para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada 

será contado a partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. 

III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, 

PROCEDA à anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e 

CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta no endereço da 

exordial, indicando o motivo da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de 

responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). III. 

Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do 

Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os 

motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA nova Carta Citação (ATO 

ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado aos autos no PRAZO DE 

TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade e os motivos da não devolução (ATO ORDINATÓRIO), e 

remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO DOS ITENS 

ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da citação da 

Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os motivos e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente 

ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o 

seu interesse no prosseguimento desta execução fiscal, suprindo 

informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE 

DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, 

ambos do CPC (prazo próprio), sob pena de indeferimento da petição 

inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 

321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC (ATO ORDINATÓRIO). 

V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo acima de 

dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) 

e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período e informar expressamente QUAL É O ENDEREÇO 

ATUALIZADO da Parte Executada, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena 

de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 

6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. 

Decorrido o prazo de trinta dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação 

do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar da data do recebimento da 

Carta Citação no endereço da Parte Executada indicado na exordial, 

anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO 

DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes 

autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou 

não de manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em 

seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), 

pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo parcial do crédito executado durante os 

MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de ARQUIVAMENTO 

DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

e consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o cumprimento dos itens 

abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo acima (item VIII - 30 

dias), não havendo manifestação pelo Município Exequente sobre a 

ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento administrativo do 

crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, 

CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação fazendária e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da suspensão acima de 

um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no Sistema PJE (ATO 

ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos sobre 

arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE acima 

(ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (cinco anos após o término da suspensão acima de um 

ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), 

CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no 

período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, remetam-se estes autos 

eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição intercorrente, 

independentemente de prévia intimação do Município Exequente, nos 

termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e exegese em sede 

de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça no REsp 

1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do Município 

Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao Juízo a 

ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento administrativo 

do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados após a 

distribuição desta Execução Fiscal. XII. O ARQUIVAMENTO acima não 

implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 

13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes 

do término do prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou antes do 

termo da prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá da 

supressão da falta atribuída ao Município Exequente ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor Judiciário CERTIFICAR 

detalhadamente sobre a supressão (ATO ORDINATÓRIO), antes de 

remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão (ATO ORDINATÓRIO), sob 

pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 04/1990) e desobediência (Art. 

330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese 

de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar 

bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens 

penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, 

comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos 

órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, 

especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades 

supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, 

no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE 

EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para 

cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, 

subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 7º - O despacho do 

Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: I - citação, pelas 

sucessivas modalidades previstas no artigo 8º; (...) III - arresto, se o 

executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; Art. 8º - O executado 

será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a citação 
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pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço 

do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) 

dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 - A penhora ou 

arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O Juiz suspenderá 

o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou 

encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 
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Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

FIM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1003643-42.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1003643-42.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 29/01/2020 16:36:32 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: DISMOBRAS IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E 

DISTRIBUIÇÃO DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS S/A CNPJ Nº 

01.008.073/0001-92 - CONTRIBUINTE 355999 CDA Nº 2020 / 1926470 

INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 133486 - MULTA ADM VALOR DA CAUSA: R$ 
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inicial, no PRAZO DE CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, 

nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do 

§ 3º do Art. 85 do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta 

Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de 

INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação 

pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será 

REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 

c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS 

para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada 

será contado a partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. 

III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, 

PROCEDA à anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e 

CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta no endereço da 

exordial, indicando o motivo da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de 

responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). III. 

Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do 

Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os 

motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA nova Carta Citação (ATO 

ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado aos autos no PRAZO DE 

TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade e os motivos da não devolução (ATO ORDINATÓRIO), e 

remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO DOS ITENS 

ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da citação da 

Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os motivos e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente 

ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o 

seu interesse no prosseguimento desta execução fiscal, suprindo 

informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE 

DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, 

ambos do CPC (prazo próprio), sob pena de indeferimento da petição 

inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 

321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC (ATO ORDINATÓRIO). 

V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo acima de 

dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) 

e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período e informar expressamente QUAL É O ENDEREÇO 

ATUALIZADO da Parte Executada, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena 

de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 

6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. 

Decorrido o prazo de trinta dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação 

do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar da data do recebimento da 

Carta Citação no endereço da Parte Executada indicado na exordial, 

anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO 

DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes 

autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou 

não de manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em 

seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), 

pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 
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desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo parcial do crédito executado durante os 

MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de ARQUIVAMENTO 

DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

e consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o cumprimento dos itens 

abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo acima (item VIII - 30 

dias), não havendo manifestação pelo Município Exequente sobre a 

ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento administrativo do 

crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, 

CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação fazendária e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da suspensão acima de 

um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no Sistema PJE (ATO 

ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos sobre 

arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE acima 

(ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (cinco anos após o término da suspensão acima de um 

ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), 

CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no 

período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, remetam-se estes autos 

eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição intercorrente, 

independentemente de prévia intimação do Município Exequente, nos 

termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e exegese em sede 

de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça no REsp 

1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do Município 

Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao Juízo a 

ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento administrativo 

do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados após a 

distribuição desta Execução Fiscal. XII. O ARQUIVAMENTO acima não 

implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 

13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes 

do término do prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou antes do 

termo da prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá da 

supressão da falta atribuída ao Município Exequente ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor Judiciário CERTIFICAR 

detalhadamente sobre a supressão (ATO ORDINATÓRIO), antes de 

remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão (ATO ORDINATÓRIO), sob 

pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 04/1990) e desobediência (Art. 

330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese 

de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar 

bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens 

penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, 

comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos 

órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, 

especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades 

supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, 

no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE 

EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para 

cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, 

subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 7º - O despacho do 

Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: I - citação, pelas 

sucessivas modalidades previstas no artigo 8º; (...) III - arresto, se o 

executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; Art. 8º - O executado 

será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a citação 

pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço 

do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) 

dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 - A penhora ou 

arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O Juiz suspenderá 

o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou 

encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 
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eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 
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CUIABÁ EXECUTADO: SDB COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA CNPJ Nº 

09.477.652/0017-53 - CONTRIBUINTE 734899382 CDA Nº 2020 / 1928907 

INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 194029 - MULTA ADM VALOR DA CAUSA: R$ 

44.226,53 DECISÃO 898 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE 

por carta AR, para PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a 

inicial, no PRAZO DE CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, 

nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do 

§ 3º do Art. 85 do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta 

Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de 

INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação 

pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será 

REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 

c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS 

para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada 

será contado a partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. 

III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, 

PROCEDA à anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e 

CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta no endereço da 

exordial, indicando o motivo da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de 

responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). III. 

Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do 

Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os 

motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA nova Carta Citação (ATO 

ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado aos autos no PRAZO DE 

TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade e os motivos da não devolução (ATO ORDINATÓRIO), e 

remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO DOS ITENS 

ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da citação da 

Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os motivos e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente 

ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o 

seu interesse no prosseguimento desta execução fiscal, suprindo 

informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE 

DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, 

ambos do CPC (prazo próprio), sob pena de indeferimento da petição 

inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 

321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC (ATO ORDINATÓRIO). 

V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo acima de 

dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) 

e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período e informar expressamente QUAL É O ENDEREÇO 

ATUALIZADO da Parte Executada, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena 

de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 

6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. 

Decorrido o prazo de trinta dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação 

do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar da data do recebimento da 

Carta Citação no endereço da Parte Executada indicado na exordial, 

anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO 

DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes 

autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou 

não de manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em 

seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), 

pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo parcial do crédito executado durante os 

MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de ARQUIVAMENTO 

DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

e consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o cumprimento dos itens 

abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo acima (item VIII - 30 

dias), não havendo manifestação pelo Município Exequente sobre a 

ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento administrativo do 

crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, 

CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação fazendária e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da suspensão acima de 

um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no Sistema PJE (ATO 

ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos sobre 

arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE acima 

(ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (cinco anos após o término da suspensão acima de um 

ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), 

CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no 

período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, remetam-se estes autos 

eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição intercorrente, 

independentemente de prévia intimação do Município Exequente, nos 

termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e exegese em sede 

de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça no REsp 

1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do Município 

Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao Juízo a 

ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento administrativo 

do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados após a 

distribuição desta Execução Fiscal. XII. O ARQUIVAMENTO acima não 

implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 

13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes 

do término do prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou antes do 

termo da prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá da 

supressão da falta atribuída ao Município Exequente ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor Judiciário CERTIFICAR 

detalhadamente sobre a supressão (ATO ORDINATÓRIO), antes de 

remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão (ATO ORDINATÓRIO), sob 

pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 04/1990) e desobediência (Art. 

330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese 

de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar 

bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens 

penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, 

comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos 

órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, 

especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades 

supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, 

no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE 

EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para 

cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, 

subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 7º - O despacho do 

Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: I - citação, pelas 

sucessivas modalidades previstas no artigo 8º; (...) III - arresto, se o 

executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; Art. 8º - O executado 

será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a citação 
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pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço 

do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) 

dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 - A penhora ou 

arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O Juiz suspenderá 

o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou 

encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106693/2/2020 Página 159 de 473



Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 
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6.527,83 DECISÃO 898 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE 

por carta AR, para PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a 

inicial, no PRAZO DE CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, 

nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do 

§ 3º do Art. 85 do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta 

Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de 

INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação 

pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será 

REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 

c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS 

para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada 

será contado a partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. 

III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, 

PROCEDA à anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e 

CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta no endereço da 

exordial, indicando o motivo da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de 

responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). III. 

Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do 

Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os 

motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA nova Carta Citação (ATO 

ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado aos autos no PRAZO DE 

TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade e os motivos da não devolução (ATO ORDINATÓRIO), e 

remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO DOS ITENS 

ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da citação da 

Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os motivos e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente 

ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o 

seu interesse no prosseguimento desta execução fiscal, suprindo 

informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE 

DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, 

ambos do CPC (prazo próprio), sob pena de indeferimento da petição 

inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 

321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC (ATO ORDINATÓRIO). 

V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo acima de 

dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) 

e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período e informar expressamente QUAL É O ENDEREÇO 

ATUALIZADO da Parte Executada, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena 

de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 

6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. 

Decorrido o prazo de trinta dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação 

do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar da data do recebimento da 

Carta Citação no endereço da Parte Executada indicado na exordial, 

anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO 

DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes 

autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou 

não de manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em 

seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), 

pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 
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pagamento administrativo parcial do crédito executado durante os 

MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de ARQUIVAMENTO 

DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

e consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o cumprimento dos itens 

abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo acima (item VIII - 30 

dias), não havendo manifestação pelo Município Exequente sobre a 

ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento administrativo do 

crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, 

CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação fazendária e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da suspensão acima de 

um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no Sistema PJE (ATO 

ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos sobre 

arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE acima 

(ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (cinco anos após o término da suspensão acima de um 

ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), 

CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no 

período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, remetam-se estes autos 

eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição intercorrente, 

independentemente de prévia intimação do Município Exequente, nos 

termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e exegese em sede 

de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça no REsp 

1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do Município 

Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao Juízo a 

ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento administrativo 

do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados após a 

distribuição desta Execução Fiscal. XII. O ARQUIVAMENTO acima não 

implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 

13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes 

do término do prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou antes do 

termo da prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá da 

supressão da falta atribuída ao Município Exequente ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor Judiciário CERTIFICAR 

detalhadamente sobre a supressão (ATO ORDINATÓRIO), antes de 

remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão (ATO ORDINATÓRIO), sob 

pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 04/1990) e desobediência (Art. 

330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese 

de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar 

bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens 

penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, 

comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos 

órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, 

especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades 

supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, 

no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE 

EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para 

cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, 

subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 7º - O despacho do 

Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: I - citação, pelas 

sucessivas modalidades previstas no artigo 8º; (...) III - arresto, se o 

executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; Art. 8º - O executado 

será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a citação 

pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço 

do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) 

dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 - A penhora ou 

arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O Juiz suspenderá 

o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou 

encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 
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ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 
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INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 167669 - MULTA ADM VALOR DA CAUSA: R$ 

22.113,27 DECISÃO 898 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE 

por carta AR, para PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a 

inicial, no PRAZO DE CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, 

nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do 

§ 3º do Art. 85 do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta 

Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de 

INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação 

pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será 

REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 

c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS 

para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada 

será contado a partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. 

III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, 

PROCEDA à anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e 

CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta no endereço da 

exordial, indicando o motivo da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de 

responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). III. 

Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do 

Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os 

motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA nova Carta Citação (ATO 

ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado aos autos no PRAZO DE 

TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade e os motivos da não devolução (ATO ORDINATÓRIO), e 

remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO DOS ITENS 

ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da citação da 

Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os motivos e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente 

ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o 

seu interesse no prosseguimento desta execução fiscal, suprindo 

informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE 

DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, 

ambos do CPC (prazo próprio), sob pena de indeferimento da petição 

inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 

321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC (ATO ORDINATÓRIO). 

V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo acima de 

dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) 

e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período e informar expressamente QUAL É O ENDEREÇO 

ATUALIZADO da Parte Executada, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena 

de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 

6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. 

Decorrido o prazo de trinta dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação 

do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar da data do recebimento da 

Carta Citação no endereço da Parte Executada indicado na exordial, 

anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO 

DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes 

autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou 

não de manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em 

seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), 

pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo parcial do crédito executado durante os 

MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de ARQUIVAMENTO 

DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

e consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o cumprimento dos itens 

abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo acima (item VIII - 30 

dias), não havendo manifestação pelo Município Exequente sobre a 

ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento administrativo do 

crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, 

CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação fazendária e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da suspensão acima de 

um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no Sistema PJE (ATO 

ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos sobre 

arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE acima 

(ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (cinco anos após o término da suspensão acima de um 

ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), 

CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no 

período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, remetam-se estes autos 

eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição intercorrente, 

independentemente de prévia intimação do Município Exequente, nos 

termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e exegese em sede 

de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça no REsp 

1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do Município 

Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao Juízo a 

ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento administrativo 

do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados após a 

distribuição desta Execução Fiscal. XII. O ARQUIVAMENTO acima não 

implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 

13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes 

do término do prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou antes do 

termo da prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá da 

supressão da falta atribuída ao Município Exequente ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor Judiciário CERTIFICAR 

detalhadamente sobre a supressão (ATO ORDINATÓRIO), antes de 

remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão (ATO ORDINATÓRIO), sob 

pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 04/1990) e desobediência (Art. 

330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese 

de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar 

bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens 

penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, 

comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos 

órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, 

especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades 

supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, 

no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE 

EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para 

cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, 

subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 7º - O despacho do 

Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: I - citação, pelas 

sucessivas modalidades previstas no artigo 8º; (...) III - arresto, se o 

executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; Art. 8º - O executado 

será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a citação 

pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço 

do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) 
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dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 - A penhora ou 

arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O Juiz suspenderá 

o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou 

encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 
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que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 
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22.113,27 DECISÃO 898 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE 

por carta AR, para PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a 

inicial, no PRAZO DE CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, 

nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do 

§ 3º do Art. 85 do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta 

Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de 

INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação 

pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será 

REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 

c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS 

para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada 

será contado a partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. 

III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, 

PROCEDA à anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e 

CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta no endereço da 

exordial, indicando o motivo da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de 

responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). III. 

Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do 

Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os 

motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA nova Carta Citação (ATO 

ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado aos autos no PRAZO DE 

TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade e os motivos da não devolução (ATO ORDINATÓRIO), e 

remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO DOS ITENS 

ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da citação da 

Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os motivos e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente 

ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o 

seu interesse no prosseguimento desta execução fiscal, suprindo 

informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE 

DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, 

ambos do CPC (prazo próprio), sob pena de indeferimento da petição 

inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 

321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC (ATO ORDINATÓRIO). 

V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo acima de 

dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) 

e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período e informar expressamente QUAL É O ENDEREÇO 

ATUALIZADO da Parte Executada, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena 

de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 

6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. 

Decorrido o prazo de trinta dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação 

do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar da data do recebimento da 

Carta Citação no endereço da Parte Executada indicado na exordial, 

anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO 

DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes 

autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou 

não de manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em 

seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), 

pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo parcial do crédito executado durante os 

MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de ARQUIVAMENTO 
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DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

e consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o cumprimento dos itens 

abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo acima (item VIII - 30 

dias), não havendo manifestação pelo Município Exequente sobre a 

ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento administrativo do 

crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, 

CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação fazendária e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da suspensão acima de 

um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no Sistema PJE (ATO 

ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos sobre 

arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE acima 

(ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (cinco anos após o término da suspensão acima de um 

ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), 

CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no 

período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, remetam-se estes autos 

eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição intercorrente, 

independentemente de prévia intimação do Município Exequente, nos 

termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e exegese em sede 

de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça no REsp 

1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do Município 

Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao Juízo a 

ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento administrativo 

do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados após a 

distribuição desta Execução Fiscal. XII. O ARQUIVAMENTO acima não 

implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 

13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes 

do término do prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou antes do 

termo da prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá da 

supressão da falta atribuída ao Município Exequente ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor Judiciário CERTIFICAR 

detalhadamente sobre a supressão (ATO ORDINATÓRIO), antes de 

remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão (ATO ORDINATÓRIO), sob 

pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 04/1990) e desobediência (Art. 

330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese 

de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar 

bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens 

penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, 

comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos 

órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, 

especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades 

supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, 

no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE 

EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para 

cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, 

subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 7º - O despacho do 

Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: I - citação, pelas 

sucessivas modalidades previstas no artigo 8º; (...) III - arresto, se o 

executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; Art. 8º - O executado 

será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a citação 

pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço 

do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) 

dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 - A penhora ou 

arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O Juiz suspenderá 

o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou 

encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 
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Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 
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PERMANENTE.... I. CITE por carta AR, para PAGAR a dívida, acrescida de 

juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA anexada com a inicial, no PRAZO DE CINCO DIAS, ou GARANTIR a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980). 

ARBITRO os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal 

Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 do CPC/2015, sobre o valor 

corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, a Parte 

Executada, que no caso de INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS 

DIAS, a contar da citação pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos 

honorários advocatícios será REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos 

Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação 

que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO 

FISCAL para a Parte Executada será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da 

expedição da Carta Citação, PROCEDA à anexação do respectivo AR 

(ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta 

no endereço da exordial, indicando o motivo da recusa (ATO 

ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e 

desobediência (Art. 330 CP). III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos 

Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), 

CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA 

nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado 

aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO 

AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não devolução 

(ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO 

para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO 

DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da 

citação da Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os 

motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) 

imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se 

manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta execução 

fiscal, suprindo informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, 

no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 

240, § 2º, ambos do CPC (prazo próprio), sob pena de indeferimento da 

petição inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos 

dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC (ATO 

ORDINATÓRIO). V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no 

prazo acima de dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

decisão e novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO 

manifestação, porém, do Município Exequente no prazo acima (item IV), 

CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes 

autos eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO). VI. Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO 

NA CITAÇÃO da Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e 

sobre o pagamento ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, 

pela Parte Executada, no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, 

em seguida, DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente 

(ATO ORDINATÓRIO) para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, requerendo o que de direito e 

principalmente informando a este Juízo sobre eventual acordo 

administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS realizados no período e informar 

expressamente QUAL É O ENDEREÇO ATUALIZADO da Parte Executada, 

NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena de aplicação automática dos §§ 4º 

e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM 

ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. Decorrido o prazo de trinta dias acima 

(item VI) INEXISTINDO manifestação do Município Exequente, CERTIFIQUE 

sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente 

estes autos eletrônicos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar 

da data do recebimento da Carta Citação no endereço da Parte Executada 

indicado na exordial, anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). 

VIII. APÓS O PRAZO DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), 

DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE 

sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no período (ATO 

ORDINATÓRIO), em seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente 

(ATO ORDINATÓRIO), pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo 

do § 3º do Art. 218 CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre 

prosseguimento desta execução fiscal, suprindo informações necessárias 

à satisfação do crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de 

parcelamento e/ou pagamento administrativo parcial do crédito executado 

durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de 

ARQUIVAMENTO DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE e consequente extinção deste processo eletrônico 

independentemente de nova vista. IX. HAVENDO manifestação do 

Município Exequente no prazo acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o 

cumprimento dos itens abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo 

acima (item VIII - 30 dias), não havendo manifestação pelo Município 

Exequente sobre a ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período, CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação 

fazendária e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM 

imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da 

suspensão acima de um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no 

Sistema PJE (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos 

eletrônicos sobre arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE acima (ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima 

da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (cinco anos após o término da 

suspensão acima de um ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos 

(ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, 

remetam-se estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE 

EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição 

intercorrente, independentemente de prévia intimação do Município 

Exequente, nos termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e 

exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça 

no REsp 1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell 

Marques, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do 

Município Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao 

Juízo a ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados após a distribuição desta Execução Fiscal. XII. O 

ARQUIVAMENTO acima não implica na extinção desta Execução Fiscal, 

nem obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o 

valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO 

destes autos eletrônicos antes do término do prazo do arquivamento 

provisório (um ano) e/ou antes do termo da prescrição intercorrente acima 

(cinco anos), dependerá da supressão da falta atribuída ao Município 

Exequente ou da iniciativa da Parte Executada, que conduza à extinção 

desta Execução Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor 

Judiciário CERTIFICAR detalhadamente sobre a supressão (ATO 

ORDINATÓRIO), antes de remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão 

(ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 

3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data 

registrada no Sistema PJe. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS 

Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A 

ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, 

contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A 

prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação 

em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese de o devedor tributário, 

devidamente citado, não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo 

legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a 

indisponibilidade de seus bens e direitos, comunicando a decisão, 

preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e entidades que 

promovem registros de transferência de bens, especialmente ao registro 

público de imóveis e às autoridades supervisoras do mercado bancário e 

do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, 

façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 

6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da 

União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas 

autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de 

Processo Civil. Art. 7º - O despacho do Juiz que deferir a inicial importa em 

ordem para: I - citação, pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 

8º; (...) III - arresto, se o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; 

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar 

a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de 

Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: 

(...) II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da 

carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de 

recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 

- A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O 
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Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o 

devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, 

nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o 

curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial 

da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem 

que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 
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Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL Nº 

1019654-83.2019.8.11.0041 DIST: 08/05/2019 15:33 EMBTE: LUCÉLIA 

GLÓRIA PEIXOTO DA SILVA CPF Nº 432.689.271-49 EMBDO: MUNICÍPIO 

DE CUIABÁ VALOR DA CAUSA: R$8.894,68- DECISÃO 81100001 VISTOS 

EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se de EMBARGOS À EXECUÇÃO 

FISCAL distribuídos eletronicamente via PJe em 08/05/2019, por 

dependência à EXECUÇÃO FISCAL N.º 1025410-10.2018.8.11.0041, por 

LUCÉLIA GLÓRIA PEIXOTO DA SILVA – CPF Nº 432.689.271-49, em 

desfavor do MUNICÍPIO DE CUIABÁ, e o valor atribuído à causa foi 

R$8.894,68- (ID 19947464). A petição inicial veio instruída com cópia dos 

seguintes documentos: instrumento de procuração (ID 19947468); 

documentos pessoais do executado (id 19947470); termo de compromisso 

de inventariante (ID 19947473); despacho de citação da execução fiscal 

(ID 19947475); e carta de citação (ID 19947479). Em 10/07/2019 este Juízo 

proferiu DECISÃO determinando a intimação da Parte Embargante para que 

efetue a EMENDA À PETIÇÃO INICIAL, no prazo de quinze dias, 

promovendo a alteração no polo ativo da ação, a fim de incluir o ESPÓLIO 

DE ATHAYDE PEDROSO DA SILVA, com a sua consequente exclusão, por 

ser ESPOSA da Parte Executada já falecida (ID 21528946). Em 26/07/2019 

a Parte Embargante peticionou nos autos para informar que a mesma é 

FILHA do falecido e não sua ESPOSA, tendo sido NOMEADA 

INVENTARIANTE nos autos do Inventário nº 100.7199-23.2018, em trâmite 

na Terceira Vara Esp. de Família e Sucessões desta Comarca de Cuiabá, 

conforme “TERMO DE COMPROMISSO DE INVENTARIANTE” (ID 19949337), 

razão pela qual pugnou pela “reconsideração da decisão exarada, uma 

vez que a Embargante, na qualidade de Inventariante, preenche as 

condições exigidas para representar o Espólio de Athayde Pedroso da 

Silva no presente feito”, sic, (ID 22089552), tendo juntado a decisão que a 

nomeia inventariante, (ID 22089554). Em 28/01/2020 a Secretaria deste 

Juízo certificou que “verificando os autos de Execução Fiscal 

1025410-10.2018.8.11.0041, não foi identificado a apresentação de 

garantia ou existência de penhora.”, sic, (ID 28464694). Eis o relatório 

necessário. FUNDAMENTO E DECIDO. Analisando detidamente os 

presentes autos de Embargos à Execução Fiscal, observo que assiste 

parcial razão à Parte Embargante, sendo certo não se tratar da ESPOSA 

do de cujus, mas sim sua FILHA, todavia, tal fato não lhe confere 

legitimidade ativa para propor os presentes Embargos à Execução Fiscal 

EM NOME PRÓPRIO, mesmo na qualidade de inventariante nomeada por 

decisão judicial (ID 22089554), a teor do disposto no Art. 18 do CPC, 

verbis: Art. 18. Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, 

salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico. Com efeito, a partir do 

falecimento da Parte Executada, a legitimação processual para 

interposição destes Embargos à Execução Fiscal passa a ser do 

ESPÓLIO, por meio da Inventariante, conforme disposição do Art. 75, VII, 

do CPC, verbis: Art. 75. Serão representados em juízo, ativa e 

passivamente: ... VII - o espólio, pelo inventariante; ... Assim sendo, 

REITERO o posicionamento adotado na decisão de ID 21528946, no sentido 

de que, de acordo com as normas processuais acima, a LEGITIMIDADE 

ATIVA para propor os presentes Embargos à Execução Fiscal pertence 

UNICAMENTE ao ESPÓLIO da Parte Executada, que deverá ser 

representado em Juízo pela Inventariante, nos termos do Art. 75, inc. VII, 

do CPC, acima transcrito. Dessa forma, considerando que foram 

acostados aos autos o Termo de Compromisso da Inventariante 

(19949337), DEFIRO PARCIALMENTE o Pedido de ID 22089552, para 

manter a Sra. LUCÉLIA GLÓRIA PEIXOTO DA SILVA – CPF Nº 

432.689.271-49 no polo ativo destes Embargos, a qual deverá atuar 

nestes autos APENAS como representante legal do ESPÓLIO DE 

ATHAYDE PEDROSO DA SILVA, que deverá fazer parte também do polo 

ativo destes autos. Consequentemente, em cumprimento ao Art. 55, § 1°, 

da Resolução nº 03 - TJMT/TP, DETERMINO ao Sr. Gestor que proceda 

imediatamente à alteração no polo ativo da ação, a fim de incluir o ESPÓLIO 

DE ATHAYDE PEDROSO DA SILVA, representado pela Inventariante Sra. 

LUCÉLIA GLÓRIA PEIXOTO DA SILVA – CPF Nº 432.689.271-49 (ID’s 

19949337 e 22089554) (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFICANDO nestes 

autos e nos autos da EXECUÇÃO FISCAL N.º 1025410-10.2018 ( ATO 

RODINATÓRIO). Após, dando prosseguimento a estes Embargos, 

DETERMINO ao Sr. Gestor Judiciário: I. PROMOVA a 

ASSOCIAÇÃO/VINCULAÇÃO destes autos à EXECUÇÃO FISCAL N.º 

1025410-10.2018, em cumprimento ao § 1º do Art. 914 do CPC (ATO 

ORDINATÓRIO), CERTIFICANDO em ambos os autos eletrônicos (ATO 

ORDINATÓRIO). II. Com relação à ADMISSIBILIDADE destes Embargos à 

Execução Fiscal, apesar de inexistir nestes autos e nos autos da 

EXECUÇÃO FISCAL N.º 1025410-10.2018, qualquer comprovante de 

penhora ou oferecimento de garantia do Juízo, conforme preceitua o § 1º 

do Art. 16 da Lei nº 6.830/1980, constato que a exordial destacou 

QUESTÕES DE ORDEM PÚBLICA, juntando provas documentais 

(Documentos Pessoais do Executado - ID 19947470) que não podem ser 
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ignoradas nem por este Juízo, muito menos pela Fazenda Pública Municipal 

Exequente. Com efeito, sabe-se que a Súmula Vinculante STF 28, 

publicada DJe de 17/02/2010, não mais admite que seja exigido ‘depósito 

prévio’ como requisito de admissibilidade de ação judicial na qual se 

pretenda discutir a exigibilidade de crédito tributário, como no caso 

presente, razão pela qual RECEBO os presentes EMBARGOS À 

EXECUÇÃO para discussão, DETERMINO o seu regular processamento, e 

SUSPENDO a EXECUÇÃO FISCAL N.º 1025410-10.2018, devendo o Sr. 

Gestor proceder às anotações de no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO), 

CERTIFICANDO em ambos os autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO). III. 

Após cumprimento dos itens acima, DÊ-SE VISTA destes autos eletrônicos 

à Procuradoria Fiscal Municipal Exequente para IMPUGNÁ-LOS (ATO 

ORDINATÓRIO), no prazo de TRINTA DIAS, nos termos do Art. 17 da LEF, 

sob pena de preclusão (Art. 223 CPC). V. Decorrido o prazo para 

impugnação, com ou sem a sua apresentação, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem os autos À CONCLUSÃO 

para decisão (ATO ORDINATÓRIO). INTIME (PJe e DJe) o Advogado 

Constituído da Parte Embargante (ID 22089552), nos termos do Art. 270 do 

CPC. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 do CPC. CUMPRA 

sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe TJMT. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito lja - SÚMULA 

VINCULANTE 28 STF: “É inconstitucional a exigência de depósito prévio 

como requisito de admissibilidade de ação judicial na qual se pretenda 

discutir a exigibilidade de crédito tributário.” - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 

Art. 75. Serão representados em juízo, ativa e passivamente: ... VII - o 

espólio, pelo inventariante; ... Art. 205. Os despachos, as decisões, as 

sentenças e os acórdãos serão redigidos, datados e assinados pelos 

juízes. (...) § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o dispositivo 

das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no Diário de 

Justiça Eletrônico. Art. 223. Decorrido o prazo, extingue-se o direito de 

praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de 

declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o 

realizou por justa causa. § 1º Considera-se justa causa o evento alheio à 

vontade da parte e que a impediu de praticar o ato por si ou por 

mandatário. § 2º Verificada a justa causa, o juiz permitirá à parte a prática 

do ato no prazo que lhe assinar.(...) Art. 269. Intimação é o ato pelo qual 

se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. ... § 3o A 

intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de 

suas respectivas autarquias e fundações de direito público será realizada 

perante o órgão de Advocacia Pública responsável por sua representação 

judicial. Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário.(...) Art. 274. Não dispondo a lei 

de outro modo, as intimações serão feitas às partes, aos seus 

representantes legais, aos advogados e aos demais sujeitos do processo 

pelo correio ou, se presentes em cartório, diretamente pelo escrivão ou 

chefe de secretaria. Parágrafo único. Presumem-se válidas as intimações 

dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas 

pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva 

não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir 

da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no 

primitivo endereço.(...) Art. 290. Será cancelada a distribuição do feito se 

a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento 

das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias.(...) Art. 321. O 

juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 

319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de 

dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 

(quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. (...) Art. 329. O autor poderá: I 

- até a citação, aditar ou alterar o pedido ou a causa de pedir, 

independentemente de consentimento do réu; II - até o saneamento do 

processo, aditar ou alterar o pedido e a causa de pedir, com 

consentimento do réu, assegurado o contraditório mediante a possibilidade 

de manifestação deste no prazo mínimo de 15 (quinze) dias, facultado o 

requerimento de prova suplementar. Parágrafo único. Aplica-se o disposto 

neste artigo à reconvenção e à respectiva causa de pedir. Art. 914. O 

executado, independentemente de penhora, depósito ou caução, poderá 

se opor à execução por meio de embargos. § 1º Os embargos à execução 

serão distribuídos por dependência, autuados em apartado e instruídos 

com cópias das peças processuais relevantes, que poderão ser 

declaradas autênticas pelo próprio advogado, sob sua responsabilidade 

pessoal. - LEI DE EXECUÇÃO FISCAL – LEI Nº 6.830/1980 Art. 16 - O 

executado oferecerá embargos, no prazo de 30 (trinta) dias, contados: I - 

do depósito; II - da juntada da prova da fiança bancária ou do seguro 

garantia; III - da intimação da penhora. (...) Art. 17 - Recebidos os 

embargos, o Juiz mandará intimar a Fazenda, para impugná-los no prazo 

de 30 (trinta) dias, designando, em seguida, audiência de instrução e 

julgamento. - RESOLUÇÃO TJ-MT/TP Nº 03 DE 12 DE ABRIL DE 2018: Art. 

55. Ao receber os autos eletrônicos do gabinete, a Secretaria deverá 

proceder à análise do conteúdo dos autos, para o adequado e integral 

cumprimento das determinações judiciais. § 1º Cabe à secretaria proceder 

ao complemento e correções necessárias do cadastro, inclusive, no que 

couber, quando a parte indicada no polo passivo oferecer resposta ou 

quando houver intervenção de terceiros. § 2º Cabe ainda à secretaria 

proceder à alteração de classe processual quando necessário, exceto 

nos processos em que haja mais de um tipo de recurso a ser analisado. 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL Nº 

1036437-53.2019.8.11.0041 DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 20/08/2019 

EMBARGANTE: CLEONICE BERNADETE KOVEL ADAMS CPF Nº 

299.937.681-20 EMBARGADO: MUNICÍPIO DE CUIABÁ VALOR DA CAUSA: 

R$36.569,56- DECISÃO 12261 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... 

Trata-se de EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL distribuídos 

eletronicamente via PJe em 20/08/2019, por dependência à EXECUÇÃO 

FISCAL N.º 0008770-51.2015.8.11.0041, por CLEONICE BERNADETE 

KOVEL ADAMS – CPF Nº 299.937.681-20, em desfavor do MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ, não havendo valor atribuído à causa. Com a inicial vieram cópias 

dos seguintes documentos: instrumento de procuração (ID 22772260); 

substabelecimento (ID 22772262); registro do imóvel (ID 22772726); 

escritura pública de remembramento (ID 22773308); relatório da unidade 

(ID 22772272); boletim de cadastro imobiliário (ID 22772727); certidão de 

breve relato (ID 22772733); ata de assembléia de condomínio (ID 

22773048); certidões de protestos (ID 22773053); notificações 

extrajudiciais (ID’s 22773056 e 22773060) e processo nº 

8770-51.2015.811.0041 (ID’s 22773303 E 22773306). Em 27/08/2019 este 

Juízo proferiu DECISÃO determinando, dentre outras providências, a 

intimação da Parte Embargante para efetuar a EMENDA À INICIAL destes 

Embargos, atribuindo valor à causa, em cumprimento ao disposto no Art. 

319, V, do CPC, sob pena de indeferimento da petição inicial, com 

fundamento no Art. 321 do referido diploma legal; bem como que 

procedesse, no mesmo prazo, ao recolhimento das custas processuais 

devidas, sob pena de extinção desta ação defensiva sem julgamento do 

mérito e cancelamento da sua distribuição, nos termos dos Arts. 316, 330, 

inc. IV e 485, inc. I do CPC, ou que formulasse pedido de gratuidade da 

justiça, comprovando sua condição de hipossuficiência para concessão 

do benefício. Em 30/08/2019 a Parte Embargante peticionou nos autos para 

requerer a EMENDA DA INICIAL para atribuir à causa o valor de 

R$36.569,56-, bem como para juntar aos autos o COMPROVANTE de 

pagamento das custas processuais (ID’s 23073086, 23073088 e 

23073089). Em 16/10/2019 os autos vieram à conclusão. Eis o relatório 

necessário FUNDAMENTO E DECIDO. Inicialmente, RECEBO A EMENDA À 

INICIAL para atribuir à causa o valor de R$36.569,56- (ID 23073086), nos 

termos do Art. 329 do CPC, razão pela qual DETERMINO ao Sr. Gestor 

Judiciário que proceda imediatamente às alterações e anotações 

necessárias no Sistema PJe TJMT (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFICANDO 

nestes autos (ATO ORDINATÓRIO). E dando prosseguimento a estes 

Embargos, DETERMINO: I. CERTIFIQUE nestes autos acerca da suficiência 

do valor das Custas Judiciais recolhidas (ID’s 23073088 e 23073089) 
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(ATO ORDINATÓRIO). Caso insuficiente, INTIME (PJe) a Parte Embargante 

para complementação, no PRAZO DE QUINZE DIAS, sob pena de 

cancelamento da distribuição, conforme disposto no Art. 290 do CPC (ATO 

ORDINATÓRIO), cumprindo o Sr. Gestor, decorrido o prazo acima, 

CERTIFICAR sobe tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e remeter os autos 

À CONCLUSÃO ao Gabinete 1 deste Juízo para sentença de extinção, se 

for o caso (ATO ORDINATÓRIO). II. Por outro lado, caso o valor das 

Custas Judiciais seja suficiente (ID’s 23073088 e 23073089), PROMOVA o 

Sr. Gestor Judiciário a ASSOCIAÇÃO/VINCULAÇÃO destes autos à 

EXECUÇÃO FISCAL N.º 0008770-51.2015, em cumprimento ao § 1º do Art. 

914 do CPC (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFICANDO em ambos os autos 

eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO). III. Com relação à ADMISSIBILIDADE 

destes Embargos à Execução Fiscal, apesar de inexistir nestes autos e na 

EXECUÇÃO FISCAL N.º 0008770-51.2015, qualquer comprovante de 

penhora ou oferecimento de garantia do Juízo, conforme preceitua o § 1º 

do Art. 16 da Lei nº 6.830/1980, constato que a exordial destacou 

QUESTÕES DE ORDEM PÚBLICA, juntando provas documentais (registro 

do imóvel - ID 22772726 e escritura pública de remembramento - ID 

22773308) que não podem ser ignoradas nem por este Juízo, muito menos 

pela Fazenda Pública Municipal Exequente. Com efeito, sabe-se que a 

Súmula Vinculante STF 28, publicada DJe de 17/02/2010, não mais admite 

que seja exigido ‘depósito prévio’ como requisito de admissibilidade de 

ação judicial na qual se pretenda discutir a exigibilidade de crédito 

tributário, como no caso presente, razão pela qual RECEBO os presentes 

EMBARGOS À EXECUÇÃO para discussão, DETERMINO o seu regular 

processamento e, com fundamento Súmula Vinculante STF 28, SUSPENDO 

a EXECUÇÃO FISCAL N.º 0008770-51.2015, devendo o Sr. Gestor 

proceder às anotações no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO), 

CERTIFICANDO em ambos os autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO). IV. 

Após cumprimento acima, DÊ-SE VISTA (PJe) destes autos eletrônicos à 

Procuradoria Fiscal Municipal Exequente para IMPUGNÁ-LOS, no prazo de 

TRINTA DIAS, nos termos do Art. 17 da LEF, sob pena de preclusão (Art. 

223 CPC) (ATO ORDINATÓRIO). V. Decorrido o prazo para impugnação, 

com ou sem a sua apresentação, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem os autos À CONCLUSÃO para decisão (ATO 

ORDINATÓRIO). INTIME (PJe e DJe) o Advogado Constituído da Parte 

Embargante (ID 23073086), nos termos do Art. 270 do CPC. PUBLIQUE 

(DJe), para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. CUMPRA 

sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe TJMT. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito lja - SÚMULA 

VINCULANTE 28 STF: “É inconstitucional a exigência de depósito prévio 

como requisito de admissibilidade de ação judicial na qual se pretenda 

discutir a exigibilidade de crédito tributário.” - CÓDIGO TRIBUTÁRIO 

NACIONAL – LEI Nº 5.172/1966 Art. 151. Suspendem a exigibilidade do 

crédito tributário: I - moratória; II - o depósito do seu montante integral; ... - 

CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL Art. 205. Os despachos, as decisões, as 

sentenças e os acórdãos serão redigidos, datados e assinados pelos 

juízes. (...) § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o dispositivo 

das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no Diário de 

Justiça Eletrônico. Art. 223. Decorrido o prazo, extingue-se o direito de 

praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de 

declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o 

realizou por justa causa. § 1º Considera-se justa causa o evento alheio à 

vontade da parte e que a impediu de praticar o ato por si ou por 

mandatário. § 2º Verificada a justa causa, o juiz permitirá à parte a prática 

do ato no prazo que lhe assinar.(...) Art. 269. Intimação é o ato pelo qual 

se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. ... § 3o A 

intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de 

suas respectivas autarquias e fundações de direito público será realizada 

perante o órgão de Advocacia Pública responsável por sua representação 

judicial. Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário.(...) Art. 274. Não dispondo a lei 

de outro modo, as intimações serão feitas às partes, aos seus 

representantes legais, aos advogados e aos demais sujeitos do processo 

pelo correio ou, se presentes em cartório, diretamente pelo escrivão ou 

chefe de secretaria. Parágrafo único. Presumem-se válidas as intimações 

dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas 

pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva 

não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir 

da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no 

primitivo endereço.(...) Art. 290. Será cancelada a distribuição do feito se 

a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento 

das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias.(...) Art. 321. O 

juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 

319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de 

dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 

(quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. (...) Art. 329. O autor poderá: I 

- até a citação, aditar ou alterar o pedido ou a causa de pedir, 

independentemente de consentimento do réu; II - até o saneamento do 

processo, aditar ou alterar o pedido e a causa de pedir, com 

consentimento do réu, assegurado o contraditório mediante a possibilidade 

de manifestação deste no prazo mínimo de 15 (quinze) dias, facultado o 

requerimento de prova suplementar. Parágrafo único. Aplica-se o disposto 

neste artigo à reconvenção e à respectiva causa de pedir. Art. 914. O 

executado, independentemente de penhora, depósito ou caução, poderá 

se opor à execução por meio de embargos. § 1º Os embargos à execução 

serão distribuídos por dependência, autuados em apartado e instruídos 

com cópias das peças processuais relevantes, que poderão ser 

declaradas autênticas pelo próprio advogado, sob sua responsabilidade 

pessoal. - LEI DE EXECUÇÃO FISCAL – LEI Nº 6.830/1980 Art. 16 - O 

executado oferecerá embargos, no prazo de 30 (trinta) dias, contados: I - 

do depósito; II - da juntada da prova da fiança bancária ou do seguro 

garantia; III - da intimação da penhora. (...) Art. 17 - Recebidos os 

embargos, o Juiz mandará intimar a Fazenda, para impugná-los no prazo 

de 30 (trinta) dias, designando, em seguida, audiência de instrução e 

julgamento. FIM

Sentença

Sentença Classe: CNJ-129 EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1004429-23.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTETO ENGENHARIA E COMERCIO LIMITADA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO TADEU SALCEDO OAB - MT6038/O-O (ADVOGADO(A))

EDINEY DOMINGUES BARROS OAB - MT14282-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE CUIABÁ/MT (EMBARGADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE Nº 

1004429-23.2019.8.11.0041 DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 31/01/2019 

17:23:09 EXCIPIENTE: ESTETO ENGENHARIA E COMÉRCIO LIMITADA. CNPJ 

Nº 52.220.894/0003-90 EXCEPTO: MUNICÍPIO DE CUIABÁ VALOR DA 

CAUSA: R$5.368,77- SENTENÇA 454 VISTOS, EM CORREIÇÃO 

PERMANENTE... Trata-se de AÇÃO denominada de EXCEÇÃO DE 

PRÉ-EXECUTIVIDADE distribuída eletronicamente – PJe – em 31/01/2019, 

pela Empresa ESTETO ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA- CNPJ n° 

52.220.894/0003-90 em desfavor do MUNICÍPIO DE CUIABÁ, com relação à 

EXECUÇÃO FISCAL nº 1014890-88.2018.8.11.0041, e o valor atribuído à 

causa foi R$5.368,77- (ID 17723783). A petição inicial veio instruída com 

os seguintes documentos: INSTRUMENTO DE PROCURAÇÃO (ID 

17724150); ALTERAÇÕES CONTRATUAIS (ID’S 17724160 E 17724166); 

CERTIDÃO DE BAIXA DE INSCRIÇÃO (ID 17724173) E CNPJ (ID 17724175). 

Em 20/08/2019 este Juízo proferiu DECISÃO determinando que da Empresa 

Autora, através de seu Advogado Constituído, para Emendar à Inicial 

alterando a nomenclatura desta ação e formular pedido de produção de 

provas no prazo de quinze dias, sob pena de INDEFERIMENTO LIMINAR 

dos pedidos da exordial (ID 22678614). Em 09/10/2019 a Secretaria deste 

Juízo certificou o decurso do prazo retro (15 dias), sem que houvesse 

qualquer manifestação da Parte Autora (ID 24797550), vindo os autos à 

conclusão na mesma data. Eis o relato necessário. FUNDAMENTO E 

DECIDO. Inicialmente, sabe-se que “a exceção de pré-executividade é 

admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de 

ofício que não demandem dilação probatória”, conforme SÚMULA STJ 393, 

ou seja, trata-se de um incidente processual em que a Parte Executada 

somente pode alegar questões de ordem pública, mediante simples petição 

nos próprios autos da Execução Fiscal. No presente caso, constata-se 

que a Parte Executada apresentou a Exceção de Pré-Executividade em 

AUTOS APARTADOS, o que não é admitido pela doutrina e jurisprudência, 
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bem como DEIXOU de produzir prova documental necessária para 

fundamentar os seus pedidos, impondo-se a este Juízo a dilação 

probatória expressamente VEDADA pelo verbete sumular supracitado. 

Instada a EMENDAR A INICIAL para alterar a nomenclatura desta ação e 

formular pedido de produção de provas (ID 22678614), a Parte Autora 

QUEDOU SILENTE, transcorrendo in albis o prazo para manifestação (ID 

24797550), dessa forma, o indeferimento da petição inicial desta Ação 

denominada de Exceção de Pré-Executividade é medida que se impõe a 

este Juízo, nos termos dos Arts. 321, § único e 485, inc. I, do CPC. Nesse 

sentido, confira a jurisprudência do nosso E. Tribunal de Justiça deste 

Estado, verbis: “AGRAVO REGIMENTAL – APELAÇÃO CÍVEL (...)– 

EMENDA À INICIAL - NÃO ATENDIMENTO - PRAZO PEREMPTÓRIO - 

EXTINÇÃO DO FEITO. ARTIGO 267, I, DO CPC C/C ARTIGO 284 DO MESMO 

CODEX – DESNECESSIDADE DE ANÁLISE DO ASPECTO MATERIAL – 

PRECLUSÃO CONSUMATIVA – ARTIGO 183 DO CPC - RECURSO 

CONHECIDO E DESPROVIDO. O descumprimento da ordem de emenda da 

inicial importa no indeferimento da inicial e, por consequência, extinção do 

feito, sem resolução do mérito. Desnecessário perquirir no recurso os 

aspectos materiais em face de o descumprimento da obrigação formal que 

era a emenda da inicial. Vencido o prazo extingue o direito de a parte se 

posicionar em juízo, égide de preclusão temporal.” (TJMT, Segunda 

Câmara Cível, Des. Sebastião de Moraes Filho, Ag 113021/2015, Julgado 

em 28/10/2015, Publicado no DJE 06/11/2015). (negritei e grifei). ISTO 

POSTO, com fundamento no Paragrafo Único do Art. 321 do CPC, 

INDEFIRO a petição inicial desta Ação equivocadamente denominada de 

Exceção de Pré-Executividade (ID 17723783) e, consequentemente, com 

fundamento no Art. 485, inc. I, do CPC, JULGO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO 

DE MÉRITO este PROCESSO Nº 1004429-23.2019.8.11.0041, promovido 

pela Empresa ESTETO ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA - CNPJ n° 

52.220.894/0003-90 em desfavor do MUNICÍPIO DE CUIABÁ. CONDENO a 

Parte Excipiente/Autora no pagamento das custas processuais e taxa 

judiciária em cinco dias, a contar da intimação, sob pena de inscrição na 

Dívida Ativa do Estado, nos termos do item 2.8.2 da Seção 28 da 

CNGC.CGJ/MT (Provimento nº 40/2014 e Provimento nº 80/2014-CGJ) e 

Protesto (Provimento nº 88/2014). DEIXO DE CONDENAR a Parte Autora ao 

pagamento de honorários sucumbenciais, pois, no caso presente, 

INEXISTIU a integração indispensável para a validade da relação 

processual, com a citação válida do Município de Cuiabá, conforme 

preceituam os Arts. 238 e 239 do CPC/2015. INTIME (PJe e DJe) a Parte 

Autora desta decisão, nos termos dos Arts. 269, § 3º; 270, § único; 246, § 

1º do CPC. Não havendo recurso voluntário, CERTIFIQUE acerca do 

trânsito em julgando, DÊEM-SE BAIXAS nos Relatórios e Sistema PJe e, a 

seguir, ARQUIVEM definitivamente estes autos eletrônicos. PUBLIQUE 

(DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC. CUMPRA sucessivamente. 

Cuiabá, data registrada no Sistema PJe TJMT. FLÁVIA CATARINA 

OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito lja - CÓDIGO DE PROCESSO 

CIVIL: Art. 8o. Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins 

sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a 

dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a 

razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência. Art. 205. ... § 3º 

Os despachos, as decisões interlocutórias, o dispositivo das sentenças e 

a ementa dos acórdãos serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. 

Art. 241. Transitada em julgado a sentença de mérito proferida em favor 

do réu antes da citação, incumbe ao escrivão ou ao chefe de secretaria 

comunicar-lhe o resultado do julgamento. Art. 269. Intimação é o ato pelo 

qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. ... § 3º A 

intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de 

suas respectivas autarquias e fundações de direito público será realizada 

perante o órgão de Advocacia Pública responsável por sua representação 

judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por 

meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério 

Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do 

art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 274. Não dispondo a lei de 

outro modo, as intimações serão feitas às partes, aos seus 

representantes legais, aos advogados e aos demais sujeitos do processo 

pelo correio ou, se presentes em cartório, diretamente pelo escrivão ou 

chefe de secretaria. Parágrafo único. Presumem-se válidas as intimações 

dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas 

pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva 

não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir 

da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no 

primitivo endereço. Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não 

preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e 

irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará 

que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, 

indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. 

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a 

petição inicial. Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: I - indeferir a 

petição inicial; Art. 496. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não 

produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença: ... 

§ 3º Não se aplica o disposto neste artigo quando a condenação ou o 

proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a: I 

- 1.000 (mil) salários-mínimos para a União e as respectivas autarquias e 

fundações de direito público; II - 500 (quinhentos) salários-mínimos para os 

Estados, o Distrito Federal, as respectivas autarquias e fundações de 

direito público e os Municípios que constituam capitais dos Estados; III - 

100 (cem) salários-mínimos para todos os demais Municípios e respectivas 

autarquias e fundações de direito público. FIM

Distribuição de Processos Digitalizados

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0029969-08.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALVIDES ATAIDIO GONCALVES (EXECUTADO)

ALLAN KARDEC SANTOS (EXECUTADO)

AMADOR ATAIDE GONCALVES TUT (EXECUTADO)

TUT TRANSPORTES LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL (EXECUTADO)

LEDA ANTUNES GONCALVES (EXECUTADO)

ADRIANE GONCALVES ANTUNES (EXECUTADO)

FRANCISCO ADENOR PINHEIRO FILHO (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0029969-08.2010.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0003244-79.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TR - FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0003244-79.2010.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0040901-21.2011.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIANA LETICIA RAMOS MOREIRA GARCIA OAB - MT12891-O 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0040901-21.2011.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 
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1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0005643-81.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

V F DE ALMEIDA -PLASTICOS - ME (EXECUTADO)

VALDECI FERREIRA DE ALMEIDA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0005643-81.2010.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0013768-53.2001.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

REI DOS MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0013768-53.2001.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0034662-45.2004.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ARLINDO FERREIRA DA SILVA FILHO (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0034662-45.2004.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0026120-28.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDERSON LUIS ROSSETTI (EXECUTADO)

DANIELLE FIGUEIREDO BARBOSA (EXECUTADO)

POWER RECICLADORA DE PNEUMATICOS LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0026120-28.2010.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0029625-37.2004.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OSVALDO XAVIER CAMERA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0029625-37.2004.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0019519-30.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GOLD YELLOW EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE S.A. 

(EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0019519-30.2015.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0003100-08.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

O MODULO CLASSIFICADOS E INFORMATIVOS JORNALISTICOS LTDA - 

ME (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0003100-08.2010.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0017937-68.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LEDA ANTUNES GONCALVES (EXECUTADO)

ALVIDES ATAIDIO GONCALVES (EXECUTADO)

AMADOR ATAIDE GONCALVES TUT (EXECUTADO)

ADRIANE GONCALVES ANTUNES (EXECUTADO)

TUT TRANSPORTES LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL (EXECUTADO)

ALLAN KARDEC SANTOS (EXECUTADO)

FRANCISCO ADENOR PINHEIRO FILHO (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0017937-68.2010.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 
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1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0034344-86.2009.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS DAVINEZIO DE MELO (EXECUTADO)

RMV DISTRIBUIDORA DE VIDROS LTDA (EXECUTADO)

MARIA IZABEL DA SILVA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0034344-86.2009.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0008221-17.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GLOBAL RECICLAGENS DE PNEUS LTDA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0008221-17.2010.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0013698-94.2005.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO PINHEIRO DANTAS (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0013698-94.2005.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0028993-98.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RUBENS CHIOSSI JUNIOR (EXECUTADO)

JETGAS-AMERICANO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA (EXECUTADO)

JOSE SIMOES ESTIMA ALVES (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0028993-98.2010.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0004016-42.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS BRUZATO LTDA - EPP 

(EXECUTADO)

ALBERTO BRUNETTI (EXECUTADO)

ANTONIO ZAGUI (EXECUTADO)

MANOEL ALVES DOS SANTOS (EXECUTADO)

ALESSANDRO APOLINARIO BRUNETTI (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0004016-42.2010.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0003713-28.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ZENETE MARIA BATISTA DE SOUZA - ME (EXECUTADO)

ZENETE MARIA BATISTA DE SOUZA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0003713-28.2010.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0017172-29.2012.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EUGENIO JOSE ANTONIO PINESSO (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0017172-29.2012.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Vara Especializada do Meio Ambiente

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 53438 Nr: 1814-51.2019.811.0082

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDIR DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA RACHEL FONSECA DA 

SILVA - OAB:18972

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Certifico e dou fé, nos termos da legislação vigente, que impulsiono os 

autos com a finalidade de intimar a parte requerente a fim de impugnar a 

contestação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 54681 Nr: 6689-66.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): D. D. WIEBBELLING DE OLIVEIRA- ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JÚLIO TOMAZ 

(PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:MT 3791/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRO MARCIO PEDOT - 

OAB:OABRO 2022

 Intimo o patrono de D.D WIEBBELLING DE OLIVEIRA ME para impugnar o 

recurso apresentado no prazo legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 3275 Nr: 311-64.1997.811.0082

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA ESTADUAL DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Heitor Sophia Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA GRAZIELA MARTINS 

PORTO - OAB:12579

 Diante do exposto, ACOLHO a exceção de pré-executividade interposta 

por HEITOR SOPHIA NETO em face do ESTADO DE MATO GROSSO para 

DECLARAR a ocorrência da prescrição intercorrente do crédito não 

tributário constante na CDA n. 774/1997, inscrita em 12.05.1996 e, por 

consequência, JULGO EXTINTO o presente executivo fiscal, com 

resolução de mérito, com fundamento nos artigos 332, §1º e 487, inciso II, 

ambos do Código de Processo Civil.Deixo de condenar a parte exequente 

nas custas e despesas processuais por ser isenta, nos termos do art. 3º, 

inciso I, da Lei Estadual n. 7.603/2001.Sem honorários.Deixo de submeter 

ao reexame necessário, nos termos do art. 496, §3º, inciso III, do Código 

de Processo Civil.Decorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito em 

julgado, procedendo-se com as baixas de estilo.P.R.I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 57119 Nr: 3794-33.2019.811.0082

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANO LUIZ BARCHET, VANIZA BARCHET

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA RAMOS DE FARIA - 

OAB:27077

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, DEFIRO PARCIALMENTE a liminar para determinar à 

autoridade coatora que observe os prazos estabelecidos na Portaria n. 

389/2015/SEMA, referente à análise e validação do CAR MT-122550/2017, 

relacionado ao imóvel rural denominado Fazenda Altamira V e IX, 

localizado no Município de Paranatinga (MT), sem prejuízo do 

preenchimento integral dos requisitos exigidos por lei.INTIME-SE o ESTADO 

DE MATO GROSSO para que comprove nos autos o cumprimento da 

liminar deferida, no prazo de 15 (quinze) dias.Cite-se o ESTADO DE MATO 

GROSSO para, querendo, contestar a presente ação no prazo legal, em 

conformidade com os artigos 183, 238 e 335, do CPC/2015.Deixo de 

designar audiência de tentativa de conciliação/mediação, eis que, a causa 

versa sobre direitos indisponíveis, que não admitem autocomposição 

(artigo 334, §4º, II, CPC/2015).Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 53287 Nr: 1741-79.2019.811.0082

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILTON SELL, LIA STEFFEN SELL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMILIANO RAMOS BRANCO 

NETO - OAB:16299

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, e em consonância com a fundamentação supra, 

JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para determinar ao requerido que 

observe os prazos estabelecidos na Portaria n. 389/2015/SEMA, referente 

à análise e validação do CAR MT-72.460/2017, relacionado ao imóvel rural 

denominado “Fazenda Sanga Clara”, localizado no Município de Brasnorte 

(MT), sem prejuízo do preenchimento integral dos requisitos exigidos por 

lei, devendo o cumprimento desta decisão ser comprovado nos presentes 

autos no prazo de 15 (quinze) dias, bem como JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do 

CPC.CONDENO o Estado de Mato Grosso ao pagamento dos honorários 

advocatícios, os quais fixo por equidade em de R$ 500,00 (quinhentos 

reais), nos temos do art. 85, §§ 2º, 3º e 8º, do CPC/2015.Sem custas, nos 

termos do art. 3º, inciso I, da Lei Estadual n. 7.603/01.Deixo de submeter 

esta sentença ao duplo grau de jurisdição, uma vez que o direito 

controvertido tem valor certo não excedente a 500 (quinhentos) 

salários-mínimos, nos termos do artigo 496, §3°, inciso II, do CPC/2015.Com 

o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo as anotações de estilo, 

inclusive no Distribuidor, e arquivem-se os autos. P.R.I.C.

Varas Criminais

1ª Vara Criminal

Edital Intimação

EDITAL DE INTIMAÇÃO

AUTOS Nº 6252-32.2008.811.0042

 ESPÉCIE: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR(ES): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RÉU(S): PEDRO VIANA TAPAJÓS

INTIMANDO: Réu(s): Pedro Viana Tapajós, Rg: 07955634 SSP MT Filiação: 

Hamilton Pinto Tapajóz e Nicolina de Carvalho Tapajóz, data de nascimento: 

29/06/1972, brasileiro(a), natural de Santo antônio de leverger-MT, 

convivente, comerciante, Endereço: Rua Treze de Junho, Nº 680, Anexo 

690 e 700, Bairro: Centro Sul, Cidade: Cuiabá-MT

FINALIDADE: Intimar o acusado, PEDRO VINA , para comparecer a sessão 

de julgamento, que será realizada no dia 03/03/2020, às 13h30m, pelo 

Egrégio Tribunal Popular do Júri no Fórum da Comarca de Cuiabá 

localizado na Rua Des. Milton Figueiredo Ferreira Mendes, Sn - D, Bairro: 

Centro Politico Administrativo, Cidade: Cuiabá-MT Cep:78.049-905, Fone: 

(65) 3648-6155.

 ADVERTÊNCIAS: a) Não comparecendo à audiência designada, sem justa 

causa, o réu, ser-lhe-á aplicado o disposto no art. 457 da Lei nº 

11.689/2008:

‘Art. 457. O julgamento não será adiado pelo não comparecimento do 

acusado solto, do assistente ou do advogado do querelante, que tiver sido 

regularmente intimado.

OBSERVAÇÃO: Deverá o intimando comparecer devidamente trajado e 

portando documentos pessoais.

DECISÃO/DESPACHO: Vistos, etc. Intimem-se as partes para se 

manifestarem sobre o Laudo de Exame de Insanidade Mental de fls. 

459/462, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de concordância tácita. 

Tendo em vista a conclusão pericial, de que o acusado "não possui 

doença mental, perturbação da saúde mental, desenvolvimento retardado 

ou incompleto", bem como que "Ao tempo dos fatos era totalmente capaz 

de entender o caráter ilícito de seus atos e totalmente capaz de se 

determinar de acordo com esse entendimento", e como não há diligências 

a ser realizadas e nem irregularidades a ser sanadas, DOU COMO 

PREPARADO o presente processo, ordenando que o acusado seja 

submetido a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, cuja sessão designo 

para o dia 03 de março de 2020, às 13h30min.Tome a Srª Gestora as 

providências cabíveis à realização do ato. Requisitem-se as F.A.C. como 

de costume e requerido pelas partes.Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, SEBASTIÃO DO 

ESPIRITO SANTO JUNIOR, digitei.

Cuiabá - MT, 31 de janeiro de 2020.
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Rosana Albuquerque Dutra

Gestor(a) Judiciário(a)

3ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 584154 Nr: 26234-46.2019.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO ROBERTO GARCIA MONGE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADMILSON FRANCISCO DE 

MOURA - OAB:21516/O

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO DE ADVOGADO

Prazo:05

Intimando:DR. ADMILSON FRANCISCO DE MOURA OAB/MT 21.516-O

Finalidade:INTIMAÇÃO DO(A,S) ADVOGADO(A,S), acima qualificado(s), 

mais precisamente para manifestar(em) no prazo e para os fins previstos 

na fase 403 do CPP, em conformidade com a Lei 11.719/2008 de 

20/06/2008, nos autos acima mendionados

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:

Nome do Servidor (digitador):Isabelle Karoline Rodrigues da Silva

Portaria:

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 147333 Nr: 14520-41.2009.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORANIR JACINTA DA SILVA, JÚNIOR DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA 

CRIMINAL - OAB:, MARCIO SALES DE FREITAS - OAB:7888

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO DE ADVOGADO

Prazo:05

Intimando:DR. MÁRCIO SALES DE FREITAS OAB/MT 7.888

Finalidade:INTIMAÇÃO DO(A,S) ADVOGADO(A,S), acima qualificado, para 

comparecer perante este Juízo da 3º Vara Criminal da Capital, no DIA 

18/03/2020, ÀS 13:15 HORAS, a fim de participar da audiência una de 

Instrução e Julgamento, nos autos acima mencionados.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:

Nome do Servidor (digitador):Isabelle Karolline Rodrigues da Silva

Portaria:

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 363327 Nr: 2682-28.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENIVALDO DUARTE PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOEL FELICIANO MOREIRA - 

OAB:6833/MT

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO DO RÉU DA SENTENÇA CONDENATÓRIA

Prazo:60 (SESSENTA)

Intimando:Réu(s): Enivaldo Duarte Pereira, Cpf: 01439032173, Rg: 

1104296-6 SSP MT Filiação: Benedito Pereira e Benedita Duarte Pereira, 

data de nascimento: 17/04/1978, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, 

solteiro(a), pedreiro, Endereço: Rua Guarantã do Norte, N° 337 - (Próximo 

Ao Mercado Tem de Tudo)., Bairro: Jardim Renascer, Cidade: Cuiabá-MT

Finalidade:INTIMAÇÃO DO(S) RÉU(S), acima qualificado(s), mais 

precisamente da r. sentença condenatória proferida em 25/10/2018, às fls. 

231/239, nos autos acima mencionados, na qual foi julgado procedente a 

pretensão punitiva descrita na denúncia para CONDENAR ENIVALDO 

DUARTE PEREIRA pelo delito descrito no Artigo 180, caput, do CP, à pena 

de 01 (um) ano de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa, regime 

aberto, nos termos do Art. 33, §3°, do CP. Sem custa processuais, por ser 

beneficiário da Justiça Gratuita.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:

Nome do Servidor (digitador):ANNY ELLY TEODORO

Portaria:

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 389084 Nr: 3201-66.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEGO ZANDAVALLI DE MIRANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO DE ADVOGADO

Prazo:05 (CINCO)

Intimando:DR. WANDRÉ PINHEIRO DE ANDRADE OAB/MT 17.133

Finalidade:INTIMAÇÃO DO(A,S) ADVOGADO(A,S), acima qualificado, para 

comparecer perante este Juízo da 3º Vara Criminal da Capital, no DIA 

25/03/2020, ÀS 14:00 HORAS, a fim de participar da audiência una de 

Instrução e Julgamento, nos autos acima mencionados.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:

Nome do Servidor (digitador):ANNY ELLY TEODORO

Portaria:

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 407612 Nr: 12247-79.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEAN DA SILVA PINHEIRO JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO DE ADVOGADO

Prazo:05

Intimando:DR. FÁBIO MAGALHÃES DE OLIVEIRA OAB/MT 9.564

Finalidade:INTIMAÇÃO DO(A,S) ADVOGADO(A,S), acima qualificado, para 

comparecer perante este Juízo da 3º Vara Criminal da Capital, no DIA 

10/03/2020, ÀS 15:30 HORAS, a fim de participar da audiência una de 

Instrução e Julgamento, nos autos acima mencionados.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:

Nome do Servidor (digitador):Isabelle Karoline Rodrigues da Silva

Portaria:

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 455559 Nr: 32820-07.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELVIS ELISMAR DE ARRUDA FIGUEIREDO, 

VINICIUS DE ARAUJO GOMES SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMIR ROSA GOMES - 

OAB:11390/MT, HELIO CASTELO BRANCO DE OLIVEIRA JUNIOR - 

OAB:13555/MT

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO DE ADVOGADO

Prazo:05

Intimando:DR. HELIO CASTELO BRANCO DE OLIVEIRA JUNIOR OAB/MT 

13555 DR. ADEMIR ROSA GOMES OAB/MT 11390

Finalidade:INTIMAÇÃO DO(A,S) ADVOGADO(A,S), acima qualificado, para 

comparecer perante este Juízo da 3º Vara Criminal da Capital, no DIA 
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09/03/2020, ÀS 17:00 HORAS, a fim de participar da audiência una de 

Instrução e Julgamento, nos autos acima mencionados.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:

Nome do Servidor (digitador):Isabelle Karoline Rodrigues da Silva

Portaria:

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 506908 Nr: 45885-35.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEGO APARECIDO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO DE ADVOGADO

Prazo:05 (cinco)

Intimando:DR. AUGUSTO CESAR CARVALHO FRUTUOSO OAB/MT 15.375; 

DR. WELITON DE ALMEIDA SANTOS OAB/MT 20.883

Finalidade:INTIMAÇÃO DO(A,S) ADVOGADO(A,S), acima qualificado, para 

comparecer perante este Juízo da 3º Vara Criminal da Capital, no DIA 

26/03/2020, ÀS 14:00 HORAS, a fim de participar da audiência una de 

Instrução e Julgamento, nos autos acima mencionados.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:

Nome do Servidor (digitador):ANNY ELLY TEODORO

Portaria:

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 521533 Nr: 13565-92.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DENER STEPHEN DE AQUINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO DE ADVOGADO

Prazo:05

Intimando:DR. RAFAEL GOMES DE CAMPOS OAB/MT 22.088

Finalidade:INTIMAÇÃO DO(A,S) ADVOGADO(A,S), acima qualificado, para 

comparecer perante este Juízo da 3º Vara Criminal da Capital, no DIA 

24/03/2020, ÀS 13:00 HORAS, a fim de participar da audiência una de 

Instrução e Julgamento, nos autos acima mencionados.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:

Nome do Servidor (digitador):Isabelle Karoline Rodrigues da Silva

Portaria:

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 471879 Nr: 11730-06.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIVIANE MARQUES DA SILVA, JAISSON 

MATHEUS DA SILVA, EMERSON JOSE DE SOUZA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA 

CRIMINAL - OAB:

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO DE ADVOGADO

Prazo:05

Intimando:DRA. GISELLA CRISTINA KNEIP ROSA SILVA OAB/MT 9587-O

Finalidade:INTIMAÇÃO DO(A,S) ADVOGADO(A,S), acima qualificado(s), 

mais precisamente para manifestar(em) no prazo e para os fins previstos 

na fase 403 do CPP, em conformidade com a Lei 11.719/2008 de 

20/06/2008, nos autos acima mendionados

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:

Nome do Servidor (digitador):Isabelle Karoline Rodrigues da Silva

Portaria:

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 479602 Nr: 19387-96.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO ALEXANDRE ROSA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARIANA SILVA PINHEIRO - 

OAB:17573, GIVANILDO GOMES - OAB:12635, WALDIR CALDAS 

RODRIGUES - OAB:6591/MT

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO DE ADVOGADO

Prazo:05 (cinco)

Intimando:DRA. ARIANA SILVA PINHEIRO OAB/MT 17.573; DR. GIVALDO 

GOMES OAB/MT 12.635; DR. WALDIR CALDAS RODRIGUES OAB/MT 

AOB/MT 6.591

Finalidade:INTIMAÇÃO DO(A,S) ADVOGADO(A,S), acima qualificado, para 

comparecer perante este Juízo da 3º Vara Criminal da Capital, no DIA 

26/03/2020, ÀS 13:40 HORAS, a fim de participar da audiência una de 

Instrução e Julgamento, nos autos acima mencionados.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:

Nome do Servidor (digitador):ANNY ELLY TEODORO

Portaria:

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 601299 Nr: 41503-28.2019.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS MENDES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADMILSON FRANCISCO DE 

MOURA - OAB:21516/O

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO DE ADVOGADO

Prazo:05

Intimando:DR. WAGNER ROGERIO NEVES DE SOUZA OAB/MT 13.714-O

Finalidade:INTIMAÇÃO DO(A,S) ADVOGADO(A,S), acima qualificado(s), 

mais precisamente para manifestar(em) no prazo e para os fins previstos 

na fase 403 do CPP, em conformidade com a Lei 11.719/2008 de 

20/06/2008, nos autos acima mendionados

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:

Nome do Servidor (digitador):Isabelle Karoline Rodrigues da Silva

Portaria:

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 430377 Nr: 6006-55.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOZUELBEL REIS DO CARMO, JOAO 

VINICIUS MACIEL BISPO, LUAN LIRA CAMARGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO DE ADVOGADO

Prazo:05 (CINCO)

Intimando:DRA. TATIANE GARCIA DA SILVA OAB-MT 22.289/O

Finalidade:INTIMAÇÃO DO(A,S) ADVOGADO(A,S), acima qualificado, para 

comparecer perante este Juízo da 3º Vara Criminal da Capital, no DIA 

25/03/2020, ÀS 16:00 HORAS, a fim de participar da audiência una de 

Instrução e Julgamento, nos autos acima mencionados.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:

Nome do Servidor (digitador):ANNY ELLY TEODORO

Portaria:
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4ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 558603 Nr: 2396-74.2019.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MATHEUS CORREA DO NASCIMENTO, 

DONATO SILVA NASCIMENTO, NATALBERTH THIAGO GONÇALVES 

MOREIRA, GABRIEL HANER DE OLIVEIRA CAVALCANTE, ALEK VICTOR 

ESPIRITO SANTO SILVA, LUAN VITOR COSTA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDER D.L.H.C.FADINI - 

OAB:7645, ELÍDIA PENHA GONÇALVES - OAB:, FERNANDA MENDES 

PEREIRA - OAB:4455/O, SIMONE APARECIDA MENDES PEREIRA - 

OAB:5019/MT

 Por todo o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão 

contida na denúncia formulada pelo Ministério Público Estadual para:- 

CONDENAR os acusados LUAN VITOR COSTA DOS SANTOS, ALEK 

VICTOR ESPÍRITO SANTO SILVA e GABRIEL HANER DE OLIVEIRA 

CAVALCANTE, qualificados nos autos, como incursos nas sanções do 

artigo 157, §2°, inciso II, §2°-A, inciso I, do Código Penal, por duas vezes 

(vítimas Transportadora Transete e Heverton da Silva), na forma do artigo 

70, ambos do Código Penal, c.c. art. 65, I e III, d, do Código Penal, c.c. 

artigo 180, caput do Código Penal (vítima Jilson Lopes Rodrigues), em 

concurso material de crimes, artigo 69 do Código Penal, c.c. art. 65, I e III, 

d, do Código Penal;- CONDENAR o acusado NATALBERTH THIAGO 

GONÇALVES MOREIRA, qualificado nos autos, como incursos nas 

sanções do artigo 157, §2°, inciso II, §2°-A, inciso I, do Código Penal, por 

duas vezes (vítimas Transportadora Transete e Heverton da Silva), na 

forma do artigo 70, ambos do Código Penal, c.c. art. 65, III, d, do Código 

Penal, c.c. artigo 180, caput do Código Penal (vítima Jilson Lopes 

Rodrigues), em concurso material de crimes, artigo 69 do Código Penal, 

c.c. art. 65, III, d, do Código Penal;- CONDENAR o acusado DONATO SILVA 

NASCIMENTO, qualificado nos autos, como incurso nas sanções do artigo 

157, §2°, inciso II, §2°-A, inciso I, do Código Penal, por duas vezes (vítimas 

Transportadora Transete e Heverton da Silva), na forma do artigo 70, do 

Código Penal, c.c. art. 61, I, do Código Penal. - ABSOLVER o acusado 

DONATO SILVA NASCIMENTO, qualificado nos autos, da imputação da 

prática dos crimes de RECEPTAÇÃO (vítimas Jilson Lopes Rodrigues e 

Raimundo Nonato de Carvalho), (...)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 471645 Nr: 11511-90.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIDIÃ LEA SOUZA CAMPOS NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO H. LUCHETTI 

RODRIGUES - OAB:12409-A, ROBERTO DOS SANTOS LIMA - 

OAB:18087

 Vistos etc.

 I – Homologo pedido de desistência nesta data.

II – Declaro encerrada instrução nesta data

III – Defiro o requerimento formulado pelas partes, concedendo, 

sucessivamente, o prazo de 5 (cinco) dias, para a apresentação das 

alegações finais em memorias escritos.

IV – Decorrido o prazo acima, com o aporte, venham-me conclusos para 

sentença.

V- Às providências.

Nada mais havendo a tratar, encerrou-se o presente termo de audiência 

que vai devidamente assinado.

 LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Juiz de Direito

 AMARILDO CESAR FACHONE

Promotor de Justiça

ROBERTO DOS SANTOS LIMA

Advogado da Ré Midiã

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 381217 Nr: 22997-77.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DJALMA RIBEIRO DA SILVA, MATEUS 

DOMINGOS XAVIER DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO SILVEIRA 

GUIMARÃES JUNIOR - OAB:15694, THELMA APARECIDA GARCIA 

GUIMARÃES - OAB:3402

 Por todo o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na 

denúncia e ABSOLVO os denunciados DJALMA RIBEIRO DA SILVA e 

MATEUS DOMINGOS XAVIER DE CARVALHO, devidamente qualificados 

nos autos em exame, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de 

Processo Penal.4. Objetos apreendidos.Verifica-se que há valores (fl. 89) 

e objetos apreendidos (fl. 76) nos autos, os quais não foram reclamados 

até a presente data, desta forma:- Quanto aos objetos encaminhados a 

este Juízo, conforme ofício e certidão de fls. 76/77, DECRETO o 

perdimento de quaisquer bens que não foram reclamados. Se as 

apreensões se referirem a objetos sem valor econômico, determino a sua 

destruição, e em se tratando de objetos que possuem valor econômico, 

proceda-se ao leilão ou doação, conforme o caso;- No que se refere a 

importância depositada nos autos, conforme comprovante de depósito de 

fls. 89, verifica-se que não há informações quanto ao real proprietário do 

valor, nem tampouco pedido de restituição, de modo que, DECLARO O 

PERDIMENTO do referido valor e, DETERMINO que o valor seja revertido ao 

Juízo da 2ª Vara Criminal, vinculando-os aos autos do procedimento 

criminal Código 452072, em atendimento ao Provimento n.º 05/2015 da 

Corregedoria Geral da Justiça e na Resolução nº 154/2012 do CNJ.Em 

relação aos possíveis documentos pessoais juntados aos autos, 

cumpra-se o estabelecido na CNGC: em seu Capítulo VII, Seção 20 – 

Depósito e Guarda de Objetos Apreendidos, Art. 1.472, § 2º, dispõe:“Não 

serão recebidos pelo Juízo destinatário os documentos pessoais 

apreendidos que não forem objetos do delito. Havendo algum encartado 

nos autos, o Gestor judiciário deverá restituí-lo às partes, mediante 

certidão, independente de requerimento”.5. Deliberações:Transitando em 

julgado a presente sentença, procedam-se as baixas e anotações de 

estilo, arquivando-se os autos, comunicando-se aos órgãos 

competentes.Cumpra-se.Cuiabá, 24 de janeiro de 2020.LÍDIO MODESTO 

DA SILVA FILHO Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 592849 Nr: 34037-80.2019.811.0042

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DENYS NUNES GARCIA LEAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DRAYTON RAMALHO 

TEIXEIRA - OAB:27649/O

 O MM Juiz proferiu decisão oral, considerando o flagrante formalmente 

perfeito, contudo considerou que outras medidas diversas da prisão são 

mais adequadas ao caso, uma vez que não há risco objetivamente 

demonstrado nos autos, caso o custodiado seja mantido solto, sendo que 

as minúcias relacionadas a estes fundamentos seguem gravadas no áudio 

desta audiência e a parte dispositiva segue transcrita:

“Diante do exposto, com fundamento nos artigos 310, inciso III, e 350, 

ambos do CPP, CONCEDO ao autuado DENYS NUNES GARCIA LEAL, o 

benefício da LIBERDADE PROVISÓRIA sem fiança, com vínculo, mediante o 

compromisso de:

a) COMPARECIMENTO A TODOS OS ATOS DO PROCESSO;

b) NÃO MUDAR DE ENDEREÇO SEM COMUNIÇÃO PRÉVIA AO JUÍZO

Expeça-se o ALVARÁ DE SOLTURA, com as condições fixadas, devendo 

a autuado ser imediatamente colocado em liberdade se por outro motivo 

estiver preso.

Após, à distribuição.

5ª Vara Criminal

Expediente
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 311166 Nr: 9326-89.2011.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ALBERTO MOREIRA DUMONT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francini Correa da Silva - 

OAB:24370, GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - OAB:4032/MT

 DESPACHO

Vistos etc.

Diante da necessidade de readequação de pauta de audiências, 

REDESIGNO nova data de audiência de instrução e julgamento para o dia 

10 de setembro de 2019 às 15h30min.

Para tanto, intime(m)-se as testemunhas de acusação e defesa, o réu, o 

Ministério Público e a Defesa.

Cumpra-se. Às providências.

Cuiabá/MT, 30 de julho de 2019.

SILVANA FERRER ARRUDA

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 311166 Nr: 9326-89.2011.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ALBERTO MOREIRA DUMONT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francini Correa da Silva - 

OAB:24370, GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - OAB:4032/MT

 INTIMO O ADVOGADO DE DEFESA para audiência de instrução e 

julgamento, Designada para o dia 10/09/2019 ás 15h30min.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 311166 Nr: 9326-89.2011.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ALBERTO MOREIRA DUMONT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francini Correa da Silva - 

OAB:24370, GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - OAB:4032/MT

 INTIMO O ADVOGADO DR. GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB nº 

4032 e DR. FRANCINI CORREA DA SILVA 0ABnº 24.370, para que no 

prazo de 48 horas informe o endereço do acusado José Alberto Moreira 

Dumont, a fim de que possamos efetuar sua intimação para audiência de 

instrução e julgamento, Designada para o dia 10/09/2019 ás 15h30min, ou 

que se comprometa a apresenta-lo independente de intimação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 597368 Nr: 38065-91.2019.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IGOR FELIPE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE GARCIA NOGUEIRA - 

OAB:17244/O

 AÇÃO PENAL PÚBLICA N. 38065-91.2019.811.0042 (CÓDIGO: 597368)

(...). Sendo assim, REVOGO a prisão de IGOR FELIPE DA SILVA, contudo, 

com fundamento no art. 282, § 5º do CPP, aplico ao mesmo as seguintes 

medidas cautelares: 1) Monitoração via tornozeleira eletrônica, com 

recolhimento noturno das 20h00 às 06h00 e recolhimento integral aos 

finais de semana e feriados;2) Comparecimento bimestral em juízo 

portando documento pessoal com foto e comprovante de endereço 

atualizado;3) Não mudar de residência ou ausentar-se da Comarca, sem 

aviso prévio e autorização deste Juízo (art. 319, IV, CPP).Expeça-se 

ALVARÁ DE SOLTURA, devendo o acusado IGOR FELIPE DA SILVA ser 

posto imediatamente em liberdade, salvo se por outro motivo estiver 

preso.ADVIRTO o réu que o descumprimento de qualquer das cautelares, 

poderá dar ensejo a novo decreto de prisão. No momento da soltura, o 

acusado deverá ser citado para apresentar resposta à acusação. No 

mais, cumpra-se a decisão de recebimento de denúncia, já exarada nos 

autos.Às providências.Cuiabá /MT, 30 de janeiro de 2020.LÍDIO MODESTO 

DA SILVA FILHO Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 338918 Nr: 20242-51.2012.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCUS SERVULO CAMPOS LIMA FILHO, 

RAFAEL ARRUDA DE FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ODORICO DORILEO 

ROSA JUNIOR - OAB:13822/MT

 INTIMO O ADVOGADO DE DEFESA DR. CARLOS ODORICO DORILEU 

ROSA JUNIOR, OAB-MT N°13.822, PARA QUE, NO PRAZO DE 10 (DEZ) 

DIAS, JUNTE NOS AUTOS O COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA 

ATUALIZADO DO ACUSADO MARCUS SERVULO CAMPOS LIMA FILHO, 

SOB PENA DE SER DECRETADA A SUA REVELIA. INTIMO, AINDA, O 

DOUTO ADVOGADO PARA QUE FIQUE CIENTE DA AUDIÊNCIA DE 

INSTRUÇÃO E JULGAMENTO DESINADA PARA O DIA 18/03/2020, AS 13 

HORAS, NA SALA DE AUDIÊNCIAS DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA 

DE CUIABÁ-MT.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 372781 Nr: 13753-27.2014.811.0042

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSIANE CÂNDIA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JOSIANE CÂNDIA DE SOUZA, Rg: 

2044.112-6, Filiação: Hosana Fonseca de Souza e Jose Eduardo Candia 

de Souza, data de nascimento: 27/04/1990, brasileiro(a), natural de 

Cuiaba-MT, convivente, estudante, Telefone 65-9320-2255. atualmente em 

local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. COMPARER A SECRETARIA DA 5ª VARA CRIMINAL 

CASO HAJA INTERESSE NA RESTITUIÇÃO DE FIANÇA.

Sentença: Diante do exposto, considerando a atipicidade da conduta, em 

face da incidência do princípio da insignificância, acolho a cota ministerial 

e, por consequência, determino o ARQUIVAMENTO dos presentes autos, 

procedendo-se às baixas, anotações de estilo. Em relação à fiança 

depositada nos autos a norma da CNGC dispõe o seguinte: 5.15.14.1 – 

Decretada a perda ou quebra da fiança, deduzidos as custas e os 

encargos a que for o réu obrigado, o restante do valor será recolhido ao 

Fundo Penitenciário Nacional – FUNPEN, junto ao Banco do Brasil S.A. (Lei 

Complementar n.º 79/94). 5.15.14.2 - Não havendo perda nem quebra da 

fiança, deduzidas as despesas a que foi obrigado o afiançado, o valor 

será a este devolvido, mediante Alvará de Levantamento a ser cumprido 

na forma do art. 347 do Código de Processo Penal. Desse modo, determino 

a intimação do indiciado, por mandado. Em não sendo encontrado, intime-o 

por edital, com o prazo de 15 (quinze) dias, consignando-se o prazo de 

dez dias para comparecer em Juízo para levantamento da importância 

depositada. Não comparecendo o indiciado ou seus sucessores, declaro 

desde já o perdimento da importância depositada à fl. 56, em favor do 

Fundo Penitenciário de Mato Grosso – FUNPEN/MT. Ciência ao Ministério 

Público. Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Francisca Bindá Pinho, 

digitei.

Cuiabá, 22 de janeiro de 2020

Weksley Baltazar Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Intimacao
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 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 470599 Nr: 10519-32.2017.811.0042

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WESLEI DANIEL PEREIRA BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): WESLEI DANIEL PEREIRA BARROS, Rg: 

2083950-2, Filiação: Zelita Lima Barros Pereira e João Pedro Pereira Neto, 

data de nascimento: 14/01/1995, brasileiro(a), natural de Janauba-MG, 

convivente, Telefone 99205-8475. atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. INTIMAR O INDICIADO PARA RESTITUIÇÃO DOS 

VALORES APREENDIDOS, SOB PENA DE PERDIMENTO..

Sentença: Diante do exposto, acolhendo a manifestação ministerial e com 

fulcro no art. 395, inc. III, do Código de Processo Penal, hei por bem 

determinar o arquivamento do processo em face do investigado WESLEI 

DANIEL PEREIRA BARROS, qualificado nos autos, do crime a este 

imputado no inquérito policial (dando-a como incursa, em tese, nas 

sanções do artigo 155, caput, do Código Penal.), sendo de rigor o 

reconhecimento da atipicidade da conduta, em virtude do caráter 

fragmentário do Direito Penal e do princípio da insignificância e da 

intervenção mínima. Recolham-se eventuais mandados de prisão 

provenientes destes autos em nome do acusado. DETERMINO a imediata 

restituição de eventuais documentos pessoais e objetos, a quem de 

direito, desde comprovada sua propriedade. Se decorridos 90 (noventa) 

dias da data do trânsito em julgado desta e não houverem sido reclamados 

os bens supramencionados, DECRETO a perda das coisas apreendidas 

em favor da União. Da mesma forma, havendo fiança depositada nestes 

autos, DETERMINO a sua RESTITUIÇÃO atualizada, nos termos dos arts. 

336 e 337 do CPP . Havendo a arma de fogo e munições apreendidas nos 

autos que não mais interessam à persecução penal, nos termos do artigo 

25 da Lei 10.826/03, DETERMINO sejam as mesmas remetidas ao Comando 

do Exército da Região para doação a órgão de segurança pública ou 

destruição conforme o caso. Comunique-se à vítima a respeito deste ato 

sentencial, conforme preconiza o art. 201, § 2º do Código de Processo 

Penal. Sem custas. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com 

as baixas e cautelas de estilo. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 07 de dezembro de 2017. SILVANA FERRER ARRUDA Juíza de 

Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Francisca Bindá Pinho, 

digitei.

Cuiabá, 22 de janeiro de 2020

Weksley Baltazar Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

6ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 532431 Nr: 24178-74.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELDER HENRIQUE MACHADO, EVANDRO DE 

SOUZA CARDOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): HELDER HENRIQUE MACHADO, Filiação: 

Amanda Cristina Machado, data de nascimento: 15/07/1994, brasileiro(a), 

natural de Presidente Prudente-SP, solteiro(a), servicos gerais. atualmente 

em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Consta do presente caderno informativo que em data de 

04 de junho de 2018, por volta das 03h40min da manhã, no açougue 

Atacadão da Carne - Bairro CPA 03, Setor 02 em Cuiabá-MT o(s) 

indiciado(s) HELDER HENRIQUE MACHADO e EVANDRO DE SOUZA 

CARDOSO, tentaram subtrair, para si ou outrerm, coisa alheia móvel da(s) 

vítima(s) SAMARA RODRIGUES DE OLIVEIRA, o qual não se consumou por 

circunstâncias alheias a sua(s) vondade(s), mormente quanto a chegada 

da polícia em decorrência do disparo do alarme. Assim, denuncio à V. 

Exa., HELDER e EVANDRO, como incurso(a)(s) nas penas do(s) artigo(s) 

155, §4º, I, e IV c/c art. 14, II, todos do Código Penal.

Despacho: "(...) Cite-se e notifique-se o réu(é) para responder à 

acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, nos termos dos artigos 

396 e 396-A do Código de Processo Penal, oportunidade em que poderá 

arguir preliminares e alegar tudo o que interessa à defesa, oferecer 

documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar 

testemunhas, qualificando-as e requerendo sua intimação, quando 

necessário (...). Conste no mandado de citação pontos de referências 

para a localização do endereço residencial e/ou comercial do réu(é) 

(artigo 1.373, § 1º, da CNGC). Certificada a necessidade de nomeação de 

defensor público, desde já NOMEIO a Defensoria Pública desta Comarca 

para exercer a defesa do acusado, devendo para tanto, com fulcro no 

artigo 396-A, § 2º do Código de Processo Penal, ser aberta vistas, para no 

prazo de 10 (dez) dias, apresentar defesa inicial (...)Advirta-se ainda 

ao(a) acusado(a) que, a partir do recebimento da denúncia quaisquer 

mudanças de endereço deverão ser informadas ao Juízo, para fins de 

adequada intimação e comunicação oficial (...). Caso não tenham sido 

enviados, oficie-se à autoridade policial que presidiu este feito para, no 

prazo de 05 dias, encaminhar as apreensões. Às providências. 

Cumpra-se."

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, CIBELLY KEYLLER 

FERREIRA DE SOUZA XAVIER, digitei.

Cuiabá, 30 de janeiro de 2020

Marcelo Pompeo Pimenta Negri Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 367830 Nr: 7852-78.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ HENRIQUE ALVARENGA MARTINS DE 

BARROS DA COSTA, MARCIO RODRIGO RODRIGUES DE BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANA FELIX DE ARRUDA 

SOUZA - OAB:25038, JATABAIRU FRANCISCO NUNES - OAB:4903/MT

 Certifico e dou fé que, apesar de devidamente intimado, conforme consta 

na fl. 276, o patrono do réu, DR. Jatabairu Francisco Nunes; OAB/MT n° 

4.903, não se manifestou nos autos acerca dos endereços atualizados 

das testemunhas arroladas pela defesa. Em decorrência disso, deixo de 

expedir a documentação necessária para fins de intimação da audiência 

que se realizará no dia 16/03/2020 às 14h15min.

8ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 597245 Nr: 37945-48.2019.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO MARCOS FRAGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NAYARA JAQUETO GOES - 

OAB:383792/SP

 Intimação da defesa, acerca da audiência designada para o dia 06 de 
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março de 2020, às 15h50min, para a realização do ato deprecado, no 

Fórum de Cuiabá.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 445796 Nr: 22676-71.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FELIPE AUGUSTO ALVES DE SOUZA, LORAN 

AUGUSTO BESSA ALVES CHAVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT

 EDITAL

PRAZO 5 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO, CNPJ: 03507415001892, atualmente em local incerto e 

não sabido FELIPE AUGUSTO ALVES DE SOUZA, Rg: 2182602-1, Filiação: 

Dulcilene Alves Bessa e Fineias Ferreira de Souza, data de nascimento: 

25/07/1993, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, solteiro(a), ajudante de 

inst. elétrica ( alarme ), Telefone 65-99231-5974, atualmente em local 

incerto e não sabido LORAN AUGUSTO BESSA ALVES CHAVES, Rg: 

2472.4858, Filiação: Sandra Bessa Alves Chaves, data de nascimento: 

08/05/1994, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, solteiro(a), serviços 

gerais, Telefone 99600-4601, atualmente em local incerto e não sabido 

GELSON AQUINO DA CONCEIÇÃO, Cpf: 55145965168, Rg: 881.079, 

Filiação: Maria José Lima Conceição e Apolônio Aquino da Conceição, data 

de nascimento: 28/07/1973, brasileiro(a), natural de Acorizal-MT, 

casado(a), policial militar, Telefone 65-3667-8900, atualmente em local 

incerto e não sabido LORIVALDO AMORIM DA SILVA, Cpf: 55075134149, 

Rg: 828498, Filiação: Emília Senezanes de Amorim e Osvaldo Pereira da 

Silva, data de nascimento: 21/06/1975, brasileiro(a), natural de Dom 

Aquino-MT, casado(a), policial militar, Telefone 9273-5263, atualmente em 

local incerto e não sabido JUSSARA ENERCINA DE AMORIM, Cpf: 

78957915168, Rg: 1015370-5, Filiação: Catarina Enercina de Amorim e 

Raimundo Nonato de Amorim, data de nascimento: 13/08/1976, 

brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, convivente, vendedora, Telefone 

65-99243-9648, atualmente em local incerto e não sabido VICTOR HUGO 

AMORIM DOS SANTOS, Filiação: Jussara Enercina de Amorim, 

brasileiro(a), Telefone 992439648 e atualmente em local incerto e não 

sabido atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: NOTIFICAÇÃO da parte acima qualificada para que comprove , 

no prazo de de cinco dias,se o bem: veículo: UMA MOTOCICLETA NXR 125 

BRANCA PLACA JZS 0129, lhe pertence,mediante documentação e, 

requeira sua restituição sob pena de alienação antecipada do veículo.

Despacho/Decisão: Processo cód. 445796Acusado(s): Felipe Augusto 

Alves de Souza.Analisando os presentes autos, em cumprimento a 

decisão lançada no Pedido de Providências n. 187/2016 (CIA n. 

0153777-66.2016.8.11.0000) constato que a motocicleta foi apreendida no 

mês de agosto de 2016 (fls. 192-194 e 198).Ressalte-se que até a 

presente data não houve qualquer pedido de restituição por parte dos 

interessados e/ou não juntaram as documentações necessárias.É 

evidente, portanto, no caso em apreço, a falta de interesse do proprietário 

legítimo do veículo apreendido nestes autos. Neste caso, a alienação 

antecipada é o instrumento jurídico adequado para preservar o valor do 

bem apreendido, que pela ação do tempo ou outra circunstância sofra 

depreciação natural ou provocada, independentemente das medidas de 

preservação realizadas, ou, ainda, perca sua aptidão funcional para uso 

adequado, ou que, de qualquer forma, perca a equivalência com o valor 

real, na data da apreensão.Nesse pormenor, importante constar que no 

pátio e estacionamento interno do Fórum se encontram depositados um 

número elevado de veículos, que cresce diariamente diante das 

apreensões realizadas e o desinteresse dos proprietários em restituí-los, 

ficando alguns, inclusive, expostos às ações climáticas, deteriorando com 

o tempo, já que não há espaço e instalações adequados para manter o 

depósito desses bens. Ressalte-se que o art. 144-A do Código de 

Processo Penal possibilita a alienação antecipada para a preservação dos 

bens que estiverem sujeitos a deterioração ou dificuldade para a 

manutenção.No mesmo sentido a Recomendação n. 30, de 10 de fevereiro 

de 2010, do Conselho Nacional de Justiça, estabelece no item I, “b” que os 

magistrados “ordenem, em cada caso, e justificadamente, a alienação 

antecipada da coisa ou bem, apreendido para preservar-lhe o respectivo 

valor...”Diante disso, determino que:1.Notifique o Acusado que estava na 

posse da motocicleta no momento da apreensão para que, no prazo de 

cinco dias, requeira a restituição, mediante documentação que comprove 

que o bem lhe pertence.2.Notifiquem, nos termos no art. 1.485 da CGNC, 

por edital, com prazo de cinco dias, para que, no mesmo prazo, eventuais 

interessados ou lesados requeiram a restituição dos bens que lhes 

porventura pertençam.Decorrido os prazos sem manifestação, ou 

indeferido os pedidos, buscando evitar o perecimento do(s) bem(s) 

apreendido(s), e, consequentemente, visando preservar o seu valor 

pecuniário, com base no caput e parágrafos do art. 144-A do CPP e § 1º 

do art. 1.481 da CNGC, defiro a alienação antecipada da motocicleta 

descrita às fls.192-198, devendo ser oficiado ao MM Juiz Diretor do Fórum 

para que se digne em determinar as providências que se fizerem 

necessárias para a venda judicial do bem apreendido.Realizada a venda 

judicial, determino que os valores arrecadados fiquem vinculados ao 

presente feito até decisão final (§ 3º, do art. 144-A do CPP) na Conta 

Única do Poder Judiciário (§ 4º do art. 1.481 da CNGC), até o trânsito em 

julgado da sentença.Cumpra-se com URGÊNCIA.Cuiabá, 12 de novembro 

de 2019.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Lucas Miranda Meira, 

digitei.

Cuiabá, 30 de janeiro de 2020

Guilherme Paes Maiolino Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 583325 Nr: 25417-79.2019.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO PEREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WESLEY ROBERT DE AMORIM 

- OAB:6610/MT

 Intimação da defesa, acerca da audiência designada para o dia 06 de 

março de 2020, para realização de ato deprecado, no Fórum da Capital.

9ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 570559 Nr: 13538-75.2019.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THIAGO ALVES DOS SANTOS, OSEIAS 

LUCAS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA SILVA 

NASCIMENTO - OAB:19205/MT, GERALDO DA SILVA NASCIMENTO - 

OAB:19205/O

 Impulsiono estes autos para abrir vistas ao(s) patrono(s) constituído(s) 

para apresentação de razões de apelação do réu Oseiais, no prazo legal.

10ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Bosco Soares da Silva

 Cod. Proc.: 523716 Nr: 15700-77.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANILLO BENEDITO LEITE SANTANA DE 

MAGALHÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MALONY CRISTIAN DE PAULA 

LINO - OAB:26.053, RENAN CARDOSO DE BARROS - OAB:26.134

 Visto.

Ante o parecer do Ministério Público, intime-se o acusado para provar o 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106693/2/2020 Página 182 de 473



cumprimento dos termos da Audiência de Suspensão Condicional, no 

prazo de 10 (dez) dias.

 Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 377052 Nr: 18517-56.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FHELIPE APOLINÁRIO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUBIA VIEGAS APOLINARIO - 

OAB:5255/MT

 Intimar o Advogado para que no prazo de 05 (cinco)dias, informar dados 

bancários para restituição do valor remanescente da fiança.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Bosco Soares da Silva

 Cod. Proc.: 523704 Nr: 15688-63.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL CARVALHO CABRAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: leandro ayres da silva - 

OAB:23869/0

 “Visto,

Considerando que o(a) acusado(a) e o(a) seu/sua defensor(a) aceitaram 

a proposta de acordo de não persecução penal, nos termos do artigo 28 

da Lei 13.964/2019, então, HOMOLOGO o acordo de não persecução 

penal, firmado entre o Ministério Público Estadual e o(a) acusado(a), 

observando sua voluntariedade e legalidade, a presença dos requisitos 

legais, considerando que as condições estabelecidas são adequadas, 

suficientes e não abusivas.

 Advirto o(a) beneficiado(a) que no descumprimento de qualquer das 

condições estipuladas no acordo de não persecução penal, o Ministério 

Público, comunicará o fato a este Juízo, para fins de sua rescisão, com o 

prosseguimento do processo, podendo este fato ser utilizado como 

justificativa para o eventual não oferecimento de suspensão condicional 

do processo, nos moldes do art. 28, § 10 e § 11 da Lei 13.964/2019.

Expeça-se a guia de execução das condições estabelecidas neste 

acordo, encaminhando-a, devidamente instruída, ao Juízo da Execução 

Penal desta Comarca.

Publicada em audiência, saindo os presentes intimados, recebendo a 

acusada, nesta audiência, a cópia deste Termo para não se esquecer das 

condições que acima aceitou cumprir. Ás providências. Saem os 

presentes intimados. Cumpra-se. Intimem-se e cumpra-se.”.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Bosco Soares da Silva

 Cod. Proc.: 491237 Nr: 30652-95.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAUDEVAM JOSE DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Enildo Neves de Souza - 

OAB:22.020

 “Visto,

Considerando que o(a) acusado(a) e o(a) seu/sua defensor(a) aceitaram 

a proposta de acordo de não persecução penal, nos termos do artigo 28 

da Lei 13.964/2019, então, HOMOLOGO o acordo de não persecução 

penal, firmado entre o Ministério Público Estadual e o(a) acusado(a), 

observando sua voluntariedade e legalidade, a presença dos requisitos 

legais, considerando que as condições estabelecidas são adequadas, 

suficientes e não abusivas.

 Advirto o(a) beneficiado(a) que no descumprimento de qualquer das 

condições estipuladas no acordo de não persecução penal, o Ministério 

Público, comunicará o fato a este Juízo, para fins de sua rescisão, com o 

prosseguimento do processo, podendo este fato ser utilizado como 

justificativa para o eventual não oferecimento de suspensão condicional 

do processo, nos moldes do art. 28, § 10 e § 11 da Lei 13.964/2019.

Expeça-se a guia de execução das condições estabelecidas neste 

acordo, encaminhando-a, devidamente instruída, ao Juízo da Execução 

Penal desta Comarca.

Publicada em audiência, saindo os presentes intimados, recebendo a 

acusada, nesta audiência, a cópia deste Termo para não se esquecer das 

condições que acima aceitou cumprir. Ás providências. Saem os 

presentes intimados. Cumpra-se. Intimem-se e cumpra-se.”.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Bosco Soares da Silva

 Cod. Proc.: 518935 Nr: 11134-85.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANDRO CAMPOS ESCUDERO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HERNAN ESCUDERO 

GUTIERREZ - OAB:4344/A

 “Vistos,

1. Defiro o requerimento do acusado e redeisgno a audiência para o dia 

25.03.2020, às 14h30min.

2. Saem os presentes intimados.

3. Intimem-se e cumpra-se.

4. Às providências.”.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Bosco Soares da Silva

 Cod. Proc.: 521564 Nr: 13594-45.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THIAGO CUNHA CAIXETA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Ostelony Alves dos 

Santos - OAB:24243, ELZA DA SILVA OLIVEIRA CAIXETA - 

OAB:11.642, Kivia Ribeiro longo - OAB:13.212

 “Vistos,

Considerando que o(a) acusado(a) e o(a) seu/sua defensor(a) aceitaram 

a proposta de suspensão da ação penal, nos termos do artigo 89 da lei 

9.099/95 c/c art. 1º da Lei 11.313/2006, então, HOMOLOGO a suspensão 

condicional do processo, firmada entre o Ministério Público Estadual e o(a) 

acusado(a), pelo período de 02 (dois) anos, a contar desta data.

Advirto o(a) beneficiado(a) que a suspensão será imediatamente 

revogada se o(a) acusado(a) vier a ser processado no curso do prazo 

por outro fato delituoso ou contravencional, ou vier a descumprir qualquer 

das condições imposta, nos termos do § 3º do art. 89 da Lei 9.099/95. 

Promova o(a) Sr(a). Gestor(a) a ficha de comparecimento do(a) 

acusado(a), bem como enviando-se os autos a cada 02 (dois) meses ao 

Ministério Público para fiscalização do cumprimento das condições.

 Publicada em audiência, saindo os presentes intimados, recebendo o 

acusado, nesta audiência, a cópia deste Termo para não se esquecer das 

condições que acima aceitou cumprir. Ás providências. Saem os 

presentes intimados. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Bosco Soares da Silva

 Cod. Proc.: 490002 Nr: 29433-47.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUILHERME SIQUEIRA BRAVO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PITTER JOHNSON DA SILVA 

CAMPOS - OAB:15980/MT

 “Vistos,

1. Na tentativa de intimação para este ato (f. 93), não foi localizado no 

endereço, tendo o porteiro informado que o acusado mudou-se. Uma vez 

que o réu foi devidamente citado e não informou o endereço atualizado, O 

DECLARO REVEL, conforme art. 367 do CPP.

 2. Defiro a oitiva da testemunha t Gabriela Bravo, e redesigno a audiência 

para o dia 25.03.2020, às 14h15.

3. Concedo vista dos autos a Defensoria Pública pelo prazo de 05 (cinco) 

dias.

 4. Saem os presentes intimados.
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5. Intimem-se e cumpra-se.

6. Às providências.”.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Bosco Soares da Silva

 Cod. Proc.: 158278 Nr: 5635-04.2010.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NAIARA GONSALVES GUIMARÃES, JOVELINO 

FERREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOELMA MEDEIROS 

GONÇALVES - OAB:18275

 Visto.

Os acusados já foram devidamente citados (fls. 171 e 197).

Assim, deixo de acolher a cota ministerial de fl. 224/224v.

Dê-se vista ao Ministério Público para apresentar o atual endereço do 

acusado Jovelino Ferreira da Silva e da testemunha Vanderlei Santana do 

Nascimento.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Bosco Soares da Silva

 Cod. Proc.: 460679 Nr: 493-72.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBSON LIMA DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REINALDO JOSETTI DE 

OLIVEIRA - OAB:11145/MT

 Visto.

Haja vista a certidão de f. 128, intime-se o acusado, para no prazo de 05 

(cinco) dias, requerer o que entender de direito.

 Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Wladymir Perri

 Cod. Proc.: 468655 Nr: 8579-32.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: FELIX JERONIMO ALVAREZ PAULINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE RIBAMAR DOS SANTOS TRINDADE, 

ARNALDO SOUZA MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO VIETO M. SCALOPPE - 

OAB:19.531, ANTONIO ALEXANDRE DA SILVA JR - OAB:21.509

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ação Penal n°. 8579-32 .2017 ( Id. 468655 )

Vistos.

R. Hoje.

Tendo em vista a manifestação do querelante que não tem interesse na 

conciliação então Cite-se os querelados, intimando-os para, no prazo de 

10 ( Dez ) dias, oferecer(em) defesa(s) preliminar(es) ( art. 396 do CPP ), 

qual haverá de ser feito por advogado(a) de confiança, sendo que por 

ocasião do cumprimento do mandado deverá o Sr. Meirinho indagar o(a;s) 

querelado(a;s) se pretendem ou não constituírem advogado(a;s) e caso 

negativo, sempre que possível, consignar o(s) motivo(s) pelo(s) qual(ais) 

não pretende(m) contratar defensor(a;es) ( Item 7.5.1.5 da CNGC ).

Na hipótese do(a;s) querelados(a;s) mencionarem que não constituirão 

advogado(a;s) particulares, desde logo, nomeio para defesa o(a) 

defensor(a) público(a) que oficia perante esta vara, para tanto deverá ser 

intimado(a) da nomeação, para oferecer a defesa preliminar no prazo 

legal, qual seja, de 10 ( Dez ) dias, oportunidade em que poderá alegar 

tudo que interessa a defesa dos querelados assim como oferecer(em) 

documento(s) e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar 

as testemunhas.

 Cumpra.

Cuiabá, 31 de agosto de 2018.

 Wladymir Perri

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 594051 Nr: 35006-95.2019.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IGOR FERNANDO CAMPOS DE ASSUNÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IRIS DIAS GONÇALVES BENDÔ 

- OAB:9.486/MT

 INTIMAÇÃO DA DRA. IRIS DIAS GONÇALVES BENDÔ, OAB/MT – 9.486, 

PARA APRESENTAR AS ALEGAÇÕES FINAS DO RÉU, NO PRAZO DE 05 

(CINCO) DIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 359700 Nr: 22312-07.2013.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO PEDRO LORITE FRACASSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ARTHUR GONZAGA 

RIBEIRO FIGUEIREDO - OAB:23359-O, JOSÉ ANTONIO ALVARES - 

OAB:3432, JOSÉ ANTONIO DUARTE ALVARES - OAB:3432/MT, 

LUCIANO SALLES CHIAPPA - OAB:MT/11.883-B

 INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS, CARLOS ARTHUR GONZAGA RIBEIRO 

FIGUEIREDO OAB/MT – 23.359, JOSÉ ANTONIO DUARTE ALVARES 

OAB/MT – 3.432 e LUCIANO SALLES CHIAPPA OAB/MT – 11.883-B, PARA 

APRESENTAR AS ALEGAÇÕES FINAS DO RÉU, NO PRAZO DE 05 (CINCO) 

DIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 407147 Nr: 11759-27.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO CÉSAR FADUL - 

OAB/MT 4541-B - OAB:4541-B/MT

 Intimação para o Advogado do Réu - Dr. João Cesar Fadul - OAB/MT 

4541-B para apresentar os dados bancários do Réu, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de arquivamento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 366707 Nr: 6662-80.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUSTAVO AUGUSTO BOSCOLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SEBASTIÃO PORTO GOMES 

NETO - OAB:18524

 Intimação para o Advogado do Réu - Dr. Sebastião Porto Gomes Neto - 

OAB/MT 18.524 para apresentar os dados bancários do Réu, no prazo de 

05 (cinco) dias, sob pena de arquivamento.

11ª Vara Criminal - J. Militar

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 580937 Nr: 23271-65.2019.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal Militar - Procedimento Ordinário->PROCESSO 

CRIMINAL->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANDERSON DE CAMPOS PEREIRA, DIEGO 

MARCELO DA SILVA, ARIEL MACEDO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ODORICO DORILEO 

ROSA JUNIOR - OAB:13822, LINDOMAR DA SILVA REZENDE - 

OAB:7388/MT, MARIANA LIMA DE ALMEIDA ARRUDA - OAB:24211

 VISTOS.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106693/2/2020 Página 184 de 473



Diante da certidão de ref.: 22, NOMEIO a Defensoria Pública para 

patrocinar a defesa do réu DIEGO MARCELO DA SILVA.

Dê-se ciência da nomeação, bem como dos atos praticados.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 609938 Nr: 687-67.2020.811.0042

 AÇÃO: Habeas Corpus->Medidas Garantidoras->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MARCIANO XAVIER DAS NEVES, ANTTONIERY 

CAMPELLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CORREGEDOR GERAL DO CORPO DE 

BOMBEIROS DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIANO XAVIER DAS NEVES - 

OAB:11190

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ANTE O EXPOSTO, CONCEDO A ORDEM, a fim determinar que o paciente 

ANTTONIERY CAMPELLO não seja submetido tão somente à pena 

restritiva ou privativa de liberdade sob o fundamento disciplinar, sem 

prejuízo de que a autoridade militar fixe outras penalidades, diversas da 

prisão administrativa, se entender necessário.Comunique-se. Ciência ao 

Ministério Público. Intimem-se.Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 524046 Nr: 16052-35.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal Militar - Procedimento Ordinário->PROCESSO 

CRIMINAL->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALTER LUIZ RAZERA, MANOEL BENEDITO 

FERNANDES DANTAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIANO XAVIER DAS 

NEVES - OAB:11.190/MT

 VISTOS.

Considerando que o réu CEL PM VALTER LUIZ RAZERA não foi 

encontrado no endereço constante na denúncia e não sendo possível a 

indicação de novo endereço pela acusação, DEFIRO a citação por edital, 

na forma do art. 277, inc. V, do CPPM, fixando-se o prazo de 20 (vinte) 

dias, nos termos do artigo 287, alínea c, do mesmo estatuto.

Decorrido o prazo e não havendo resposta, desde já nomeio a Defensoria 

Pública para atuar em favor do réu (art. 71, § 2º, CPPM).

Após concretizada a citação, volvam-me os autos conclusos para 

ordenação do procedimento.

Expeça-se o necessário. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 545827 Nr: 37009-57.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal Militar - Procedimento Ordinário->PROCESSO 

CRIMINAL->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

WILLYAN DIOGO AGRIPINO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO SOUSA DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAMILLA PALÚ SASSAKI - 

OAB:OAB/MT 16.898, Kátia Cristinna Rodrigues - OAB:13451, Renata 

M. de A. V. Neto Debesa - OAB:11674-B, RENATA MOREIRA DE 

ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA - OAB:11674-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIANO XAVIER DAS 

NEVES - OAB:11.190/MT

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO das partes para ciência do envio da Carta 

Precatória para Comarca de Tangará da Serra/MT, nesta data, via malote 

digital código de rastreabilidade 81120204894700, com a finalidade de 

inquirição das testemunhas arroladas pelo MP, Valmir Gomes Pereira e 

Getúlio Balbino Guimarães Junior.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 134261 Nr: 1479-07.2009.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal Militar - Procedimento Ordinário->PROCESSO 

CRIMINAL->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TEM.CEL. ARDONIL MANOEL GONZALES 

JUNIOR, CAP.PM FERNANDO SCHULZ GALVÃO DA SILVA, 2º SGT PM 

MARCO ANTONIO DE BRITO RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARDONIL MANOEL GONZALEZ 

JUNIOR - OAB:13945/MT, MARCIANO XAVIER DAS NEVES - 

OAB:11.190/MT, RÔMULO BEZERRA PEGORARO - OAB:23871/MT

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO do RÉU, NA PESSOA DO SEU ADVOGADO 

CONSTITUÍDO, para CIÊNCIA do teor do documento aportado na fl. 1529: " 

Juntada de Of. 193/2020 , oriundo da 3º Vara Criminal de Pontes e 

Lacerda/MT, informando que a Carta precatória para inquirição das 

testemunhas de Acusação foi distribuída naquele Juízo sob o n. 

5917-17.2019.811.0013 - Cód 195578 e designada audiência instrutória 

para o dia 04/03/2020, às 17h20m."

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 509584 Nr: 2339-90.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal Militar - Procedimento Ordinário->PROCESSO 

CRIMINAL->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOEL OUTO MATOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALE ARFUX JUNIOR - 

OAB:6843/MT, MAYARA CRISTINA CINTRA ROSA - OAB:24217/O, 

TENARESSA APARECIDA DE ARAUJO DELLA LIBERA - OAB:7.031

 TERMO DE SESSÃO DE INSTRUÇÃODia 22/01/2020 - 13:30 Código: 

509584 - Processos Criminais: 2339-90.2018.811.0042 Tipo da Audiência: 

InstrutóriaAutor(a): Ministério Público do Estado de Mato GrossoRéu(s): 

Joel Outo Matos Advogado: Ale Arfux JuniorAdvogado: Tenaressa 

Aparecida de Araujo Della Libera Advogado: Mayara Cristina Cintra Rosa 

Advogado: Morgana Kamila Freires da SilvaOCORRÊNCIASAberta a 

sessão, O MM Juiz de Direito analisou o pedido de substituição dos Juízes 

Militares que estão na Reserva Remunerada (fls. 678) e deliberou pela 

realização de sorteio para substituição deles, sendo SORTEADOS OS 

SEGUINTES JUÍZES MILITARES:a)CEL PM EDGAR MAURÍCIO MONTEIRO 

DOMINGUÊS;b)TEN CEL PM ADNILSON DE ARRUDA;c)TEN CEL PM 

DALTON LUIZ DE MAGALHÃES.Nenhuma objeção pelos presentes.Pela 

Advogada: Requereu a oitiva das testemunhas de defesa nos dias em que 

virão para Cuiabá prestar depoimento perante o Conselho de Justificação, 

conforme documento anexo.DELIBERAÇÕESPelo MM. Juiz foi assim 

deliberado: Determino a intimação dos Juízes Militares sorteados para 

tomar posse ao Conselho Especial de Justiça, devendo requisitá-los para 

comparecer na próxima Sessão de Instrução.Defiro o pedido formulado 

pela defesa para ouvir as testemunhas de defesa nas seguintes 

datas:a)Testemunhas: SD PM MANOEL DA CRUZ e SD PM DANILO 

SANTIAGO, no dia 11/02/2020, às 16h.b)Testemunhas: SD PM RYAN 

BARROS e SD PM EULES DOVALIBE, no dia 12/02/2020, às 

16h.c)Testemunhas: SD PM IVAN DIAS e SD PM MIRIAN DIAS ABREU, no 

dia 13/02/2020, às 13h30MIN.Certifique-se das expedições das 

precatórias para oitivas das testemunhas de acusação e/ou informações 

sobre o cumprimento (Solicitar o cumprimento das precatórias).Saem os 

presentes intimados para as datas das audiências designadas.

12ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Miraglia Fernandes

 Cod. Proc.: 160580 Nr: 7912-90.2010.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILMAR BATISTA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANGELO FILHO - OAB:4330, 

WALMIR CAVALHERI DE OLIVEIRA - OAB:2669-A/MT

 Código: 160580

 Vistos etc;

Chamo o feito à ordem para cancelar o despacho retro tendo em vista a 

certidão à fl. 409 noticiando que o então causídico ainda patrocina o 

acusado.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 27 de janeiro de 2020.

 Flávio Miraglia Fernandes
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 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Miraglia Fernandes

 Cod. Proc.: 554009 Nr: 44626-68.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO PAULO DE AMORIM JESUS, 

CLEVERSON GOMES DO NASCIMENTO, LUAN DOS SANTOS MOTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAIO CEZAR BUIN 

ZUMIOTI-DEFENSOR PUBLICO - OAB:, DEFENSORIA PUBLICA 

CRIMINAL - OAB:, HERBERT THOMANN - OAB:27466, NUCLEO DE 

PRATICAS JURIDICAS DO INSTITUTO CUIABANO DE ENSINO E 

CULTURA DE CUIABA - OAB:

 Autos Código 554009 Vistos, (...) Feitas estas considerações, indefiro na 

íntegra os pedidos constantes às fls. 441/446 e por consequência 

determino que sejam retiradas as fls. 447/451, por serem estranhas a 

estes autos. No mais, intimem-se as partes desta decisão e mantenha os 

autos na secretaria deste Juízo aguardando a realização de audiência. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, 30 de janeiro de 2020. Flávio Miraglia Fernandes 

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Miraglia Fernandes

 Cod. Proc.: 445179 Nr: 22034-98.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RHUYTER PERDIGÃO NERIS, DEBORA MELO 

DE SOUZA, REINALDO DO CARMO SILVA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA 

CRIMINAL - OAB:, JOSEILDE SOARES CALDEIRA - OAB:15236/MT

 Diante do exposto e de tudo o mais que dos autos consta, PRONUNCIO, 

com fundamento no artigo 413, do Código de Processo Penal, os 

denunciados:RHUYTER PERDIGÃO NERIS, devidamente qualificado, 

imputando-lhe a prática descrita no art.121, §2º, incisos I e IV, c/c o art. 

29, todos do Código Penal, com as implicações da Lei n.º 

8.072/90;DÉBORA MELO DE SOUZA, imputando-lhe a prática descrita 

art.121, §2º, incisos I e IV, c/c o art. 29, todos do Código Penal, com as 

implicações da Lei n.º 8.072/90; e,REINALDO DO CARMO SILVA JUNIOR, 

vulgo “Júnior”, art.121, §2º, incisos I e IV, c/c o art. 29, todos do Código 

Penal, com as implicações da Lei n.º 8.072/90, a fim de serem 

oportunamente submetidos a julgamento do Egrégio Tribunal do Júri desta 

Comarca, em decorrência da acusação.Por fim, em atenção aos termos do 

art. 413, §3°, do CPP, passo a análise quanto a manutenção ou não da 

prisão preventiva decretada em face dos pronunciados RHUYTER 

PERDIGÃO NERIS, DÉBORA MEDO DE SOUZA e REINALDO DO CARMO 

SILVA JUNIOR, vulgo “Júnior”.(...).Pelas razões acima expostas, 

MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA de Rhuyter Perdigão Neris e Reinado 

do Carmo Silva Junior nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal 

e a MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO EM FACE DE DÉBORA MELO 

DE SOUZA, em razão de tais cumprirem o papel a que se destinam, 

garantir a ordem pública.Intimem-se os pronunciados pessoalmente acerca 

desta sentença.Cientifique-se o Ministério Público e à Defensoria 

Pública.Expeçam-se, pois, o necessário e, preclusa a decisão de 

pronúncia, certifique-se e encaminhe, acompanhado dos objetos 

eventualmente apreendidos, ao Excelentíssimo Juiz Presidente do Tribunal 

do Júri desta Comarca, nos termos do art. 421, do CPP.P. R. I. 

C.Cuiabá/MT, 30 de janeiro de 2020.Flávio Miraglia FernandesJuiz de 

Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 582677 Nr: 24868-69.2019.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

YANE GUIMARÃES SIMAN MECCA, JAMILL GUIMARÃES SIMAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YGOR HENRIQUE DA SILVA MARTINS, 

DANIELLE REIS DE SOUZA SIMAN, HERMES DOMINGOS DE OLIVEIRA, 

ATAILSON ESPIRITO SANTO, KAIO ANTONIO AMORIM DOS ANJOS, 

GABRIEL BRITO GABIATO PIRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AUGUSTO BOURET ORRO - 

OAB:22-974

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO BOURET ORRO - 

OAB:22-974, CLAUDIONOR ANTONIO CHAVES DE LIMA - OAB:24.537/O

 Nos termos art.701, XVII da Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, impulsiono os 

presentes autos para: intimar a defesa para, no prazo legal, apresentar os 

memoriais.

14ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 599457 Nr: 39922-75.2019.811.0042

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) EVALDO MAGNO 

LEITE TEIXEIRA, para devolução dos autos nº 39922-75.2019.811.0042, 

Protocolo 599457, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 415275 Nr: 20324-77.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WEDSON RODRIGUES FEITOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROMULO NOGUEIRA DE 

ARRUDA - OAB:7693/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) RÔMUILO 

NOGUEIRA DE ARRUDA, para devolução dos autos nº 

20324-77.2015.811.0042, Protocolo 415275, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

Vara Especializada Contra o Crime Organizado, os 

Crimes Contra a Ordem Tributária e Econômica e os 

Crimes Contra a Administração Pública

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Luiz Tadeu Rodrigues

 Cod. Proc.: 572437 Nr: 4767-34.2019.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALLYSON HENRIQUE CAMPOS OLIVEIRA, 

RENATO MARCELO DA SILVA, KEWERSON BARROS DE FIGUEIREDO, 

JEFERSON PEREIRA DE JESUS, SILVIA MOREIRA DUTRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, FABIANA FELIX DE ARRUDA 

SOUZA - OAB:25038

 (...).Considerando a proximidade do recesso forense, DESIGNO o dia 12 

de fevereiro de 2019, às 14 horas, ocasião em que serão realizadas as 

oitivas das testemunhas neste ato ausentes, antecedendo aos 

interrogatórios.Intimem-se a testemunha Mario Centoriano Junior.Determino 

a condução coercitiva de Mauricio Sergio Gaiotte e José Adolfo 

NevesRequisitem-se os réus.Saem os presentes intimados.Cumpra-se.Às 

URGENTES providências”.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Cristina Silva Mendes

 Cod. Proc.: 439154 Nr: 15654-59.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 
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Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FILINTO CORREA DA COSTA, JOAO 

CELESTINO DA COSTA NETO, MARCEL SOUZA DE CURSI, FILINTO 

CORREA DA COSTA JUNIOR, PEDRO JAMIL NADAF, FRANCISCO GOMES 

DE ANDRADE LIMA FILHO, AFONSO DALBERTO, MARCOS AMORIM DA 

SILVA, LUCIANO CANDIDO AMARAL, JOAO JUSTINO PAES BARROS, 

ANDRE LUIS MARQUES DE SOUZA, ROBERTO PEREGRINO MORALES, 

ANTONIA MAGNA BATISTA DA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA LAURA PEREIRA - 

OAB:6999/MT, ANDREA P.BIANCARDINI - OAB:5009/OAB/MT, ANDRÉA 

PINTO BIANCARDINI - OAB:5009/MT, BRUNA ELISA PERON - 

OAB:14604/MT, CAIO ESPINOLA FONSECA - OAB:207.994/RJ, 

CAROLINA MONTEIRO FERREIRA - OAB:19.310, EDUARDO F. PINHEIRO 

- OAB:OAB-MT 15431, EDUARDO FERNANDES PINHEIRO - OAB:15431, 

Epaminondas Jose Messias - OAB:15301, ERNANDES BRITO DE 

OLIVEIRA MORAIS - OAB:15747, GABRIEL MIRANDA MOREIRA - 

OAB:OAB/RJ 188.801, GIBSON ALMEIDA JERÔNIMO DOS SANTOS - 

OAB:MT/14.960, Goulth Valente Souza de Figueiredo - OAB:7082, 

HELIO NISHIYAMA - OAB:12.919/MT, HENISA DARLA ALMEIDA 

MENDES - OAB:25537/MT, HUENDEL ROLIM WENDER - OAB:10858/MT, 

HUGO FLORENCIO DE CASTILHO - OAB:15.640, JACKSON F. C. 

COUTINHO - OAB:9172-B, JOÃO NUNES DA CUNHA NETO - 

OAB:3146/MT, JOÃO VICTOR OLIVEIRA CANAVARROS - 

OAB:23.109/MT, JOSE EDUARDO POLISEL GONÇALVES - OAB:12009, 

JOSÉ LUIZ DE AGUIAR BOJIKIAN - OAB:4.605/MT, Josemara oliveira 

da silva - OAB:25687/O, KIM FADEL MARQUES - OAB:OAB/RJ 200.890, 

LIVIA MARIA VIEIRA DE ANDRADE LIMA - OAB:134.148/RJ, LUANA DE 

ARRUDA NASCIMENTO - OAB:14213/MT, MARCELO NEVES REZENDE - 

OAB:OAB/RJ 204.886, MARCOS DANTAS TEIXEIRA - OAB:3850, 

MARIANNA DE MENDONÇA - OAB:8006/MT, Natali Akemi Nishiyama - 

OAB:19082, OMAR KHALIL - OAB:11682, OTACÍLIO PERON - 

OAB:3684-A, OTÁVIO GARGAGLIONE LEITE DA SILVA - 

OAB:18229/MT, RAFAEL DA SILVA FARIA - OAB:OAB/RJ 170.872, 

Ricardo Gomes de Almeida - OAB:5985, ROBSON WESLEY 

NASCIMENTO DE OLIVEIRA - OAB:21518/OAB MT, RODRIGO CORRÊA 

DO COUTO - OAB:13.468, ROGELHO MASSUD JUNIOR - OAB:4.329, 

WILLIAM KHALIL - OAB:6.487/MT

 AÇÃO PENAL Nº .  15654-59 .2016.811.0042 –  CÓD. 

439154VISTOS.Cuida-se de Ação Penal ajuizada pelo Ministério Público em 

face de FILINTO CORREA DA COSTA, JOÃO CELESTINO DA COSTA 

NETO, FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR, FRANCISCO GOMES DE 

ANDRADE LIMA FILHO, PEDRO JAMIL NADAF, MARCEL SOUZA DE CURSI, 

AFONSO DALBERTO, LUCIANO CANDIDO AMARAL, JOÃO JUSTINO PAES 

DE BARROS, ANDRÉ LUIS MARQUES DE SOUZA, ROBERTO PEREGRINO 

MORALES, MARCOS AMORIM DA SILVA, ANTONIA MAGNA BATISTA DA 

ROCHA, imputando-lhes as condutas delitivas de Organização Criminosa, 

bem como crimes contra o patrimônio público.(...)Desta feita, INTIME-SE à 

defesa do acusado AFONSO DALBERTO, para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, apresente novo endereço para intimação da testemunha 

Fernanda Valentina Pereira Nunes, sob pena de preclusão da prova. (...) 

Caso não haja a indicação de novo endereço para intimação da 

testemunha Fernanda Valentina ou ainda a desistência tácita pelas partes, 

INTIMEM-SE às partes para que se manifestem, na forma do art. 402 do 

CPP.Após tudo cumprido, RETORNEM-ME os autos conclusos.Às 

providências. CUMPRA-SE.Cuiabá – MT, 30 de Janeiro de 2.020.Dra. Ana 

Cristina Silva MendesJuíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 585632 Nr: 27573-40.2019.811.0042

 AÇÃO: Incidentes->Questões e Processos Incidentes->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: PPF

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR BARROS FREITAS OSTI - 

OAB:18335/O, VALBER DA SILVA MELO - OAB:8927

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos Termos da Legislação vigente e Provimento 52/2007 – CGJ. 

Impulsiono estes autos com a finalidade de INTIMAR a defesa do 

requerente da decisão que segue: (...) Assim, considerando a existência, 

neste Juízo, de procedimento para discussão quanto ao suposto 

vazamento de informações e quebra de sigilo judicial, JULGO 

PREJUDICADO o processamento deste incidente para os fins pretendidos 

pelo Requerente. Deste modo, ARQUIVEM-SE os presentes autos com as 

cautelas de praxe. INTIME-SE o Requerente por meio de sua defesa 

constituída. (...)

Varas Especializadas de Violência Doméstica e 

Familiar Contra a Mulher

1ª Vara Esp. de Violência Doméstica e Familiar Contra 

a Mulher

Intimação

Intimação Classe: CNJ-397 MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (LEI 

MARIA DA PENHA) CRIMINAL

Processo Número: 1042702-08.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

P. J. C. D. E. D. M. G. (REQUERENTE)

L. B. D. S. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

A. N. C. M. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA OAB - MT15598-O (ADVOGADO(A))

FABIO MOREIRA PEREIRA OAB - MT9405-O (ADVOGADO(A))

CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ OAB - MT7355-A (ADVOGADO(A))

JOSE KROMINSKI OAB - MT10896-O (ADVOGADO(A))

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770-O (ADVOGADO(A))

LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA OAB - MT12027-N 

(ADVOGADO(A))

MARCIANO XAVIER DAS NEVES OAB - MT11190-O (ADVOGADO(A))

ISABELLY FURTUNATO OAB - MT21705-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DE 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CUIABÁ 

SENTENÇA Processo: 1042702-08.2018.8.11.0041. REQUERENTE: LUCIA 

BRAGA DA SILVA, POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO DE MATO 

GROSSO REQUERIDO: ARANTES NATAL CAMPOS MARTINS VISTOS. 

SENTENÇA. Trata-se de Pedido de Providências Protetivas formulado por 

LUCIA BRAGA DA SILVA, nos termos do art. 18 da Lei 11.340/06, em 

desfavor de ARANTES NATAL CAMPOS MARTINS, sustentando, em 

resumo, que foi vítima de violência doméstica praticada pelo representado, 

consubstanciada no crime de ameaça. Recebido o pedido, deferiu-se a 

liminar no dia 6/12/2018, tendo sido concedidas em favor da autora 

diversas medidas protetivas (Id 16919656), das quais as partes foram 

devidamente intimadas. A vítima manifestou-se nos autos, por meio de sua 

Defensora Pública afirmando que “deseja a manutenção das medidas 

protetivas. Informa que possui medo do agressor”. (sic, Id 27410774). É O 

RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Conforme exposto no relatório, 

trata-se o presente feito de medida protetiva nos termos da Lei 

11.340/2006, requerido por LUCIA BRAGA DA SILVA, nos termos do art. 

18 da Lei 11.340/06, em desfavor de ARANTES NATAL CAMPOS 

MARTINS. Inicialmente, importante ressaltar que as medidas protetivas 

deferidas têm natureza cível e não penal, sendo certo que a concessão 

de qualquer das medidas constantes da Lei nº 11.340/06 exige a 

presença do fumus boni iuris e do periculum in mora, ou seja, o 

deferimento das medidas protetivas pressupõe urgência e necessidade de 

se evitar situações de risco às vítimas de violência doméstica e familiar e a 

plausibilidade da alegação de quem pleiteia a tutela jurisdicional. Nesse 

contexto, a decisão liminar do dia 6/12/2018 deferiu as seguintes medidas 

protetivas: AFASTAMENTO DO AGRESSOR DO LAR, DOMICÍLIO OU 

LOCAL CONVIVÊNCIA (art. 22, II, da Lei nº 11.340/2006), restando, desde 

já, deferido o reforço policial, se necessário ao cumprimento da ordem de 

afastamento (art. 22, §3º, da Lei nº 11.340/2006). PROIBIÇÃO AO 

AGRESSOR DE APROXIMAR-SE DA OFENDIDA, DE SEUS FAMILIARES E 

DAS TESTEMUNHAS, fixando o limite mínimo de 500 (quinhentos) metros 

de distância (art. 22, III, “a”, da Lei nº 11.340/06). PROIBIÇÃO AO 

AGRESSOR DE MANTER CONTATO COM A OFENDIDA, SEUS FAMILIARES 

E TESTEMUNHAS POR QUALQUER MEIO DE COMUNICAÇÃO (art. 22, III, 

“b”, da Lei 11.340/06). PROIBIÇÃO AO AGRESSOR DE FREQUENTAR A 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106693/2/2020 Página 187 de 473



RESIDÊNCIA DA OFENDIDA E DE SEUS FAMILIARES, bem como seu 

eventual/local de trabalho, casa de amigos e local em comum a fim de 

preservar a sua integridade física e psicológica (art. 22, III, “c”, da Lei 

11.340/06). RECONDUÇÃO DA OFENDIDA e dos seus dependentes ao 

respectivo lar e domicílio, após o afastamento do agressor (art. 23, II, da 

Lei nº 11.340/2006). O fumus boni iuris no vertente caso decorre da 

demonstração de indícios da existência de violência doméstica, através do 

boletim de ocorrência e das declarações da Requerente perante a 

autoridade policial, relatando um contexto de violência doméstica e familiar 

contra a mulher. Já o periculum in mora representa a demonstração da 

necessidade da medida para salvaguardar a integridade física ou 

psicológica da vítima, ressaltando que a medida determina apenas o 

afastamento e proibição de se aproximar da vítima, não acarretando 

desarrozoada restrição a liberdade do requerido. Nesse sentido 

transcrevo os seguintes julgados: “APELAÇÃO CRIMINAL. Violência 

Doméstica Contra a Mulher e Ameaça. Sentença que indeferiu o pedido 

inicial e declarou extinto o processo com resolução do mérito, nos termos 

do artigo 269, inciso I, do CPC, c.c. art. 329 do CPC e art. 3º do CPP 

Ausência de provas Necessidade de anulação da sentença e 

prosseguimento do feito Não há como se exigir para o pedido inicial de 

aplicação de medidas protetivas de urgência, prova plena e cabal da 

violência praticada contra a mulher no contexto familiar A Lei 11.340/06 

objetiva exatamente coibir a violência doméstica e familiar através de um 

conjunto articulado de ações a ser praticado pelo Poder Público, aqui 

incluído o Poder Judiciário, não podendo o Magistrado, inclusive, remeter a 

vítima ao Juízo Cível quando está em risco sua integridade física e moral 

Decisão cassada Apelo provido. (...) Ora, a recorrente não exerceu seu 

direito constitucional de ação pleiteando uma separação, alimentos, ou 

reconhecimento e dissolução de união estável. A apelante noticiou um 

delito de violência física e moral praticada no âmbito das relações 

familiares e domésticas. (...) Não há como se exigir para o pedido inicial de 

aplicação de medidas protetivas de urgência, prova plena e cabal da 

violência praticada contra a mulher no contexto familiar. A Lei 11.340/06 

objetiva exatamente coibir a violência doméstica e familiar através de um 

conjunto articulado de ações a ser praticado pelo Poder Público, aqui 

incluído o Poder Judiciário, não podendo o Magistrado, inclusive, remeter a 

vítima ao Juízo Cível quando está em risco sua integridade física e moral. 

(...)Deve-se ressaltar que as medidas protetivas previstas na Lei 

11.340/06 não objetivam o processo em si, mas a proteção da ofendida, 

de seus familiares e de seu patrimônio (artigo 19, §3º da Lei 11.340/06), 

diferindo, assim, das cautelares penais propriamente ditas...” (TJSP. 

Apelação nº 0044343-47.2011.8.26.0309, 5ª Câmara de Direito Criminal, 

rel. Des. Sérgio Ribas, j. 17.10.13, v.u.). “MANDADO DE SEGURANÇA 

Violência Doméstica Indeferimento da concessão de medidas protetivas de 

urgência, com base na Lei 11.340/06 POSSIBILIDADE Tratando-se de 

violência doméstica, as declarações da ofendida assumem especial 

relevância, a justificar a aplicação das seguintes medidas protetivas de 

urgência previstas no artigo 22 incisos III, alíneas “a”, “b” e “c”, e V, da Lei 

nº 11.340/06. Segurança concedida.” (Mandado de Segurança nº 

2205456-88.2015.8.26.0000, 12ª Câmara de Direito Criminal, rel. Des. Paulo 

Rossi, j. em 16.12.2015). “AGRAVO DE INSTRUMENTO - PEDIDO DE 

REVOGAÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS - NATUREZA AUTÔNOMA DAS 

MEDIDAS - TRANSCURSO DE EXTENSO LAPSO TEMPORAL DESDE OS 

FATOS - IMPOSSIBILIDADE DE SE PRESUMIR O FIM DA VIOLÊNCIA 

DOMÉSTICA - NECESSIDADE DE INTIMAR A VÍTIMA PARA SE 

MANIFESTAR QUANTO À NECESSIDADE DAS MEDIDAS - VÍTIMA QUE 

MANIFESTOU DESEJO DE MANUTENÇÃO DAS MEDIDAS - PROTEÇÃO 

SISTEMÁTICA DA MULHER - ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS DO DEFENSOR DATIVO - NECESSIDADE - NEGAR 

PROVIMENTO AO APELO E ARBITRAR OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 

DO DEFENSOR DATIVO. - 1. As medidas protetivas elencadas na Lei Maria 

da Penha possuem natureza autônoma, de caráter satisfativo, devendo, 

por isso, produzir efeitos enquanto perdurar a situação de risco. 2. Sendo 

a palavra da vítima de suma importância nos casos de violência doméstica 

e familiar, devem ser mantidas as medidas protetivas quando demonstrado 

nos autos a sua necessidade. 3. Diante do pedido expresso do Defensor 

Dativo, impõe-se a fixação de honorários advocatícios em razão da 

interposição do recurso de Agravo de Instrumento”. (TJMG. Agravo de 

Instrumento-Cr 1.0024.14.044473-8/001. Relator: Des.(a) Rubens Gabriel 

Soares. Data: 01/11/2016) Outrossim, importante destacar que as medidas 

protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha foram inseridas no 

ordenamento jurídico para resguardar a integridade física e psicológica da 

vítima, podendo ser pleiteadas de forma autônoma para fins de cessação 

ou de acautelamento de violência doméstica contra a mulher, 

independentemente da existência de ação principal ou mesmo de 

representação criminal contra o eventual agressor. Esse é o entendimento 

do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, vejamos: RECURSO DE 

APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA NO ÂMBITO DOMÉSTICO – 

INDEFERIMENTO DAS MEDIDAS PROTETIVAS – ALEGAÇÃO DE RENÚNCIA 

AO DIREITO DE REPRESENTAÇÃO PELA VÍTIMA E INEXISTÊNCIA DE 

PROCESSO CRIME EM DESFAVOR DO SUPOSTO AGRESSOR – 

IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – INDEPENDÊNCIA DAS MEDIDAS DE 

URGÊNCIA – NATUREZA SATISFATIVA – VIABILIDADE – 

DESNECESSIDADE DE INQUÉRITO POLICIAL, PROCESSO PENAL OU CIVIL 

EM CURSO – PRESENÇA DE REQUISITOS PARA A CONCESSÃO – 

RECURSO PROVIDO. As medidas protetivas do art. 22 da Lei n. 11.340/06 

têm natureza cautelar e possuem características de preventividade, 

visando resguardar a integridade física e psicológica da vítima, sendo, 

portanto, prescindível a existência de procedimento criminal instaurado em 

desfavor do agressor, bastando para a concessão das medidas 

pleiteadas em caráter de urgência a existência do periculum in mora e do 

fumus boni iuris, os quais, por certo, encontram-se presentes nas 

declarações da vítima.(TJ-MT, Ap 164283/2016, DES. LUIZ FERREIRA DA 

SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 22/02/2017, Publicado 

no DJE 02/03/2017) HABEAS CORPUS - LESÃO CORPORAL E AMEAÇA 

COM AS IMPLICAÇÕES DA LEI MARIA DA PENHA – 1. ALEGADO 

CONSTRANGIMENTO ILEGAL DECORRENTE DA AUSÊNCIA DE 

FUNDAMENTAÇÃO DOS ÉDITOS JUDICIAIS E DA INEXISTÊNCIA DOS 

REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA - 

IMPROCEDÊNCIA DAS ALEGAÇÕES - NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO 

PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PARA EVITAR A REITERAÇÃO 

DELITIVA DO PACIENTE – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS – 

ÉDITOS JUDICIAIS FUNDAMENTADOS - PRESENÇA DOS REQUISITOS 

AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA – 2. PROPALADA 

DECADÊNCIA DAS MEDIDAS PROTETIVAS – IMPOSSIBILIDADE – MEDIDAS 

CUJA NATUREZA É CAUTELAR E SATISFATIVA, QUE PODEM SER 

PLEITEADAS DE FORMA AUTÔNOMA DE EVENTUAL PROCESSO CÍVEL 

OU CRIMINAL CONTRA O SUPOSTO AGRESSOR, PARA FINS DE 

CESSAÇÃO OU ACAUTELAMENTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA 

MULHER – 3. ORDEM DENEGADA. A decisão que decretou a custódia 

cautelar do paciente e aquela que lhe indeferiu o pleito liberatório 

afiguram-se escorreitas quando demonstrada, pelo subscritor do 

respectivo édito judicial, a necessidade da medida extremada para evitar a 

reiteração delitiva do paciente, que descumpriu as medidas protetivas 

decretadas anteriormente em favor da vítima, revelando a existência dos 

requisitos autorizadores da medida restritiva de liberdade mais gravosa, 

dispostos no art. 312 e 313, III, do Código de Processo Penal. Inexiste 

decadência das medidas protetivas decretadas em favor da vítima por 

ausência de representação, porque as cautelares previstas na Lei n. 

11.340/06, podem ser pleiteadas de forma autônoma para fins de 

cessação ou de acautelamento de violência doméstica contra a mulher, 

independentemente da existência, presente ou potencial, de processo 

cível ou criminal contra o suposto agressor. Ordem denegada. (N.U 

0150169-60.2016.8.11.0000, HC 150169/2016, DES.LUIZ FERREIRA DA 

SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 16/11/2016, Publicado 

no DJE 22/11/2016). Por fim, considerando que não houve longo 

transcurso de prazo da data dos fatos e do deferimento das Medidas 

Protetivas, resta configurada, ainda, a necessidade de manutenção das 

mesmas, pois não houve nenhum fato novo que pudesse ensejar a 

demonstração da sua revogação. Diante do exposto, JULGO 

PROCEDENTE o pedido e nos termos do art. 487, I, do CPC, CONFIRMO A 

DECISÃO LIMINAR proferida em 6/12/2018, mantendo as medidas 

protetivas em favor da Requerente pelo prazo de 6 (seis) meses a partir 

da presente data. Por derradeiro, não é demais anotar que diante de 

novas circunstâncias a requerente poderá pleitear novamente a aplicação 

das medidas protetivas. Isento o requerido do pagamento de eventuais 

custas processuais. Deixo de condenar o requerido ao pagamento de 

honorários advocatícios, haja vista que nestas ações a vítima tem 

capacidade postulatória, conforme previsto no art. 19 da 11.340/2006, não 

necessitando, destarte, de advogado. Não havendo requerimento, 

arquive-se o presente processo com as cautelas de estilo. Ciência ao 

Ministério Público. INTIMEM-SE as partes. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cuiabá, 31 de janeiro de 2020. Ana Graziela Vaz de Campos 

Alves Corrêa Juíza de Direito
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Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1035355-84.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERLY FERREIRA DE PAULA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LIOMAR SANTOS DE ALMEIDA OAB - MT21001/O (ADVOGADO(A))

EDUARDO FERNANDES FIDELIS OAB - MT20681/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARTHA CRISTINA SAO PEDRO DE PAULA (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Impulsiono os autos para manifestação quanto à Certidão NEGATIVA do 

Sr. Oficial de Justiça.

Intimação Classe: CNJ-397 MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (LEI 

MARIA DA PENHA) CRIMINAL

Processo Número: 1030415-13.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

P. J. C. D. E. D. M. G. (REQUERENTE)

J. A. S. D. P. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

L. F. C. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DE 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CUIABÁ 

DECISÃO Processo: 1030415-13.2018.8.11.0041. REQUERENTE: JOYCE 

ADRIANI SOUZA DE PINHO, POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO DE 

MATO GROSSO REQUERIDO: LEONAN FONTES CORREA VISTOS. 

Compulsando os autos, verifico que a vítima manifestou que não deseja 

manter as medidas protetivas. (Id. 16323079). Instada, a representante do 

Ministério Público, opinou pela revogação das mesmas. (Id. 21412474). 

Diante da manifestação da vítima, foi homologada a desistência da 

presente ação e a revogação das medidas protetivas, tendo sido os autos 

extintos, com fundamento no art. 200, parágrafo único c/c 485, III ambos 

do Código de Processo Civil (Id. 23961581). Determinada a intimação, a 

vítima não foi localizada para intimação da sentença que revogou as 

medidas (Id. 25810987). Desta forma, tendo em vista que a revogação das 

medidas se deu por requerimento da vítima, bem como diante da 

impossibilidade de intimação da mesma, DETERMINO o arquivamento dos 

autos, promovendo-se as devidas anotações e baixas necessárias. 

Publique-se e CUMPRA-SE. Cuiabá, 16 de dezembro de 2019. Ana 

Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-397 MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (LEI 

MARIA DA PENHA) CRIMINAL

Processo Número: 1012781-67.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

D. M. L. S. (REQUERENTE)

P. J. C. D. E. D. M. G. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

R. G. D. S. S. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE DE ALENCAR SILVA OAB - MT17809-O (ADVOGADO(A))

THIAGO ALENCAR SILVA ABRAO DE OLIVEIRA OAB - MT21689-O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DE 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CUIABÁ 

SENTENÇA Processo: 1012781-67.2019.8.11.0041. REQUERENTE: DENISE 

MARIA LENZI SCHAAB, POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO DE MATO 

GROSSO REQUERIDO: RONNY GLEICK DA SILVA SANTOS VISTOS 

SENTENÇA Trata-se de Medidas Protetivas requeridas por DENISE MARIA 

LENZI SCHAAB em desfavor de RONNY GLEICK DA SILVA SANTOS pela 

suposta prática de violência de gênero nos termos da Lei 11.340/2006. 

Recebido o pedido, a liminar foi deferida em 28 de março de 2019, 

oportunidade em que foram concedidas em favor da autora diversas 

medidas protetivas, sendo as partes devidamente intimadas acerca das 

medidas (Id. 19052525). Apesar da presença das partes, a audiência de 

conciliação restou infrutífera, entretanto a vítima manifestou o desejo na 

manutenção das medidas. (Id. 19860147). Instada a se manifestar, a 

representante do Ministério Público opinou pela manutenção das medidas 

(Id. 23040980). É O RELATÓRIO. DECIDO. Conforme exposto no relatório, 

trata-se o presente feito de medida protetiva nos termos da Lei 

11.340/2006, requerido por DENISE MARIA LENZI SCHAAB em desfavor 

de RONNY GLEICK DA SILVA SANTOS. Inicialmente, importante ressaltar 

que as medidas protetivas deferidas têm natureza cível e não penal, 

sendo certo que a concessão de qualquer das medidas constantes da Lei 

nº 11.340/06 exige a presença do “fumus boni iuris” e do “periculum in 

mora”, ou seja, o deferimento das medidas protetivas pressupõe urgência 

e necessidade de se evitar situações de risco às vítimas de violência 

doméstica e familiar e a plausibilidade da alegação de quem pleiteia a tutela 

jurisdicional. Nesse contexto, foram deferidas as seguintes medidas 

protetivas: PROIBIÇÃO AO AGRESSOR DE APROXIMAR-SE DA OFENDIDA, 

DE SEUS FAMILIARES E DAS TESTEMUNHAS, fixando o limite mínimo de 

500 (quinhentos) metros de distância (art. 22, III, “a”, da Lei nº 11.340/06). 

PROIBIÇÃO AO AGRESSOR DE MANTER CONTATO COM A OFENDIDA, 

SEUS FAMILIARES E TESTEMUNHAS POR QUALQUER MEIO DE 

COMUNICAÇÃO (art. 22, III, “b”, da Lei 11.340/06). PROIBÇÃO AO 

AGRESSOR DE FREQUENTAR A RESIDÊNCIA DA OFENDIDA E DE SEUS 

FAMILIARES, bem como seu eventual/local de trabalho, casa de amigos e 

local em comum a fim de preservar a sua integridade física e psicológica 

(art. 22, III, “c”, da Lei 11.340/06). Verifico a existência de “fumus boni 

iuris” no vertente caso decorrente da demonstração de indícios da 

existência de violência doméstica, sobretudo através do boletim de 

ocorrência nº 2019.65384 e das declarações da Requerente perante a 

autoridade policial onde relatou que na data dos fatos, conversou com o 

requerido sobre um assunto financeiro e o mesmo não gostou e disse que 

não iria pagar a vítima, tendo dito que se a vítima não fosse buscar seus 

pertences que havia deixado na casa do requerido o mesmo iria atear 

fogo, que tem medo de buscar seus pertences pois o requerido possui 

armas em casa, demonstrando-se, assim, a vulnerabilidade da vítima em 

relação ao requerido, bem como que o dano ocorreu em razão da violência 

de gênero. Já o “periculum in mora” representa a demonstração da 

necessidade da medida para salvaguardar a integridade física ou 

psicológica da vítima, ressaltando que a medida determina apenas o 

afastamento e proibição de se aproximar da vítima, não acarretando 

desarrozoada restrição à liberdade do requerido. Nesse sentido 

transcrevo os seguintes julgados: “APELAÇÃO CRIMINAL. Violência 

Doméstica Contra a Mulher e Ameaça. Sentença que indeferiu o pedido 

inicial e declarou extinto o processo com resolução do mérito, nos termos 

do artigo 269, inciso I, do CPC, c.c. art. 329 do CPC e art. 3º do CPP 

Ausência de provas Necessidade de anulação da sentença e 

prosseguimento do feito Não há como se exigir para o pedido inicial de 

aplicação de medidas protetivas de urgência, prova plena e cabal da 

violência praticada contra a mulher no contexto familiar A Lei 11.340/06 

objetiva exatamente coibir a violência doméstica e familiar através de um 

conjunto articulado de ações a ser praticado pelo Poder Público, aqui 

incluído o Poder Judiciário, não podendo o Magistrado, inclusive, remeter a 

vítima ao Juízo Cível quando está em risco sua integridade física e moral 

Decisão cassada Apelo provido. (...) Ora, a recorrente não exerceu seu 

direito constitucional de ação pleiteando uma separação, alimentos, ou 

reconhecimento e dissolução de união estável. A apelante noticiou um 

delito de violência física e moral praticada no âmbito das relações 

familiares e domésticas. (...) Não há como se exigir para o pedido inicial de 

aplicação de medidas protetivas de urgência, prova plena e cabal da 

violência praticada contra a mulher no contexto familiar. A Lei 11.340/06 

objetiva exatamente coibir a violência doméstica e familiar através de um 

conjunto articulado de ações a ser praticado pelo Poder Público, aqui 

incluído o Poder Judiciário, não podendo o Magistrado, inclusive, remeter a 

vítima ao Juízo Cível quando está em risco sua integridade física e moral. 

(...)Deve-se ressaltar que as medidas protetivas previstas na Lei 

11.340/06 não objetivam o processo em si, mas a proteção da ofendida, 

de seus familiares e de seu patrimônio (artigo 19, §3º da Lei 11.340/06), 

diferindo, assim, das cautelares penais propriamente ditas...” (TJSP. 

Apelação nº 0044343-47.2011.8.26.0309, 5ª Câmara de Direito Criminal, 

rel. Des. Sérgio Ribas, j. 17.10.13, v.u.). “MANDADO DE SEGURANÇA 

Violência Doméstica Indeferimento da concessão de medidas protetivas de 

urgência, com base na Lei 11.340/06 POSSIBILIDADE Tratando-se de 
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violência doméstica, as declarações da ofendida assumem especial 

relevância, a justificar a aplicação das seguintes medidas protetivas de 

urgência previstas no artigo 22 incisos III, alíneas “a”, “b” e “c”, e V, da Lei 

nº 11.340/06. Segurança concedida. ” (Mandado de Segurança nº 

2205456-88.2015.8.26.0000, 12ª Câmara de Direito Criminal, rel. Des. Paulo 

Rossi, j. em 16.12.2015). “AGRAVO DE INSTRUMENTO - PEDIDO DE 

REVOGAÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS - NATUREZA AUTÔNOMA DAS 

MEDIDAS - TRANSCURSO DE EXTENSO LAPSO TEMPORAL DESDE OS 

FATOS - IMPOSSIBILIDADE DE SE PRESUMIR O FIM DA VIOLÊNCIA 

DOMÉSTICA - NECESSIDADE DE INTIMAR A VÍTIMA PARA SE 

MANIFESTAR QUANTO À NECESSIDADE DAS MEDIDAS - VÍTIMA QUE 

MANIFESTOU DESEJO DE MANUTENÇÃO DAS MEDIDAS - PROTEÇÃO 

SISTEMÁTICA DA MULHER - ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS DO DEFENSOR DATIVO - NECESSIDADE - NEGAR 

PROVIMENTO AO APELO E ARBITRAR OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 

DO DEFENSOR DATIVO. - 1. As medidas protetivas elencadas na Lei Maria 

da Penha possuem natureza autônoma, de caráter satisfativo, devendo, 

por isso, produzir efeitos enquanto perdurar a situação de risco. 2. Sendo 

a palavra da vítima de suma importância nos casos de violência doméstica 

e familiar, devem ser mantidas as medidas protetivas quando demonstrado 

nos autos a sua necessidade. 3. Diante do pedido expresso do Defensor 

Dativo, impõe-se a fixação de honorários advocatícios em razão da 

interposição do recurso de Agravo de Instrumento”. (TJMG. Agravo de 

Instrumento-Cr 1.0024.14.044473-8/001. Relator: Des.(a) Rubens Gabriel 

Soares. Data: 01/11/2016). Outrossim, importante destacar que as 

medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha foram 

inseridas no ordenamento jurídico para resguardar a integridade física e 

psicológica da vítima, e podem ser requeridas de forma autônoma para 

fins de cessação ou de acautelamento de violência doméstica contra a 

mulher, independentemente da existência de ação principal ou 

representação criminal contra o eventual agressor. Esse é o entendimento 

do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, vejamos: “RECURSO DE 

APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA NO ÂMBITO DOMÉSTICO – 

INDEFERIMENTO DAS MEDIDAS PROTETIVAS – ALEGAÇÃO DE RENÚNCIA 

AO DIREITO DE REPRESENTAÇÃO PELA VÍTIMA E INEXISTÊNCIA DE 

PROCESSO CRIME EM DESFAVOR DO SUPOSTO AGRESSOR – 

IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – INDEPENDÊNCIA DAS MEDIDAS DE 

URGÊNCIA – NATUREZA SATISFATIVA – VIABILIDADE – 

DESNECESSIDADE DE INQUÉRITO POLICIAL, PROCESSO PENAL OU CIVIL 

EM CURSO – PRESENÇA DE REQUISITOS PARA A CONCESSÃO – 

RECURSO PROVIDO. As medidas protetivas do art. 22 da Lei n. 11.340/06 

têm natureza cautelar e possuem características de preventividade, 

visando resguardar a integridade física e psicológica da vítima, sendo, 

portanto, prescindível a existência de procedimento criminal instaurado em 

desfavor do agressor, bastando para a concessão das medidas 

pleiteadas em caráter de urgência a existência do periculum in mora e do 

fumus boni iuris, os quais, por certo, encontram-se presentes nas 

declarações da vítima.” (TJ-MT, Ap 164283/2016, DES. LUIZ FERREIRA DA 

SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 22/02/2017, Publicado 

no DJE 02/03/2017) “(.....) 2. PROPALADA DECADÊNCIA DAS MEDIDAS 

PROTETIVAS – IMPOSSIBILIDADE – MEDIDAS CUJA NATUREZA É 

CAUTELAR E SATISFATIVA, QUE PODEM SER PLEITEADAS DE FORMA 

AUTÔNOMA DE EVENTUAL PROCESSO CÍVEL OU CRIMINAL CONTRA O 

SUPOSTO AGRESSOR, PARA FINS DE CESSAÇÃO OU ACAUTELAMENTO 

DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA MULHER – 3. ORDEM DENEGADA 

(.....) Inexiste decadência das medidas protetivas decretadas em favor da 

vítima por ausência de representação, porque as cautelares previstas na 

Lei n. 11.340/06, podem ser pleiteadas de forma autônoma para fins de 

cessação ou de acautelamento de violência doméstica contra a mulher, 

independentemente da existência, presente ou potencial, de processo 

cível ou criminal contra o suposto agressor. Ordem denegada.” (TJ-MT, HC 

150169/2016, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA 

CRIMINAL, Julgado em 16/11/2016, Publicado no DJE 22/11/2016) Por fim, 

considerando que não houve longo transcurso de longo prazo da data dos 

fatos e do deferimento das Medidas Protetivas, resta configurada, ainda, a 

manutenção das mesmas, pois não houve nenhum fato novo que pudesse 

ensejar a demonstração da sua desnecessidade. Diante do exposto, 

JULGO PROCEDENTE o pedido em apreço e, nos termos do art. 487, I do 

CPC, CONFIRMO A DECISÃO LIMINAR proferida (Id. 18991331), mantendo 

as medidas protetivas em favor da Requerente pelo prazo de 06 (seis) 

meses, a partir da presente data. Por derradeiro, não é demais anotar que, 

diante de novas circunstâncias, a requerente poderá pleitear novamente a 

aplicação das medidas protetivas. Isento o requerido do pagamento de 

eventuais custas processuais. Deixo de condena-lo ao pagamento de 

honorários advocatícios, haja vista que nestas ações a vítima tem 

capacidade postulatória, conforme previsto no art. 19 da 11.340/2006, não 

necessitando, destarte, de advogado. Não havendo requerimento, 

arquive-se o presente feito com as cautelas de estilo. Extraia-se cópia da 

presente sentença e aporte ao (s) feito (s) principal (is) eventualmente em 

trâmite. Ciência ao Ministério Público. Publique-se e Intimem-se. 

CUMPRA-SE. Cuiabá, 13 de dezembro de 2019. Ana Graziela Vaz de 

Campos Alves Corrêa Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1027977-77.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

F. P. D. C. (RECONVINTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO AUDE OAB - MT4667-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

F. D. O. P. (RECONVINDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ JOSE FERREIRA OAB - MT8212-O (ADVOGADO(A))

WLAMIR ASSAD DE LIMA JUNIOR OAB - MT7533-O (ADVOGADO(A))

RODRIGO BORGES DE MOURA OAB - DF60777 (ADVOGADO(A))

ADRIANO JOSE BORGES SILVA OAB - BA17025 (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

JAMILSON HADDAD CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DE 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CUIABÁ 

DESPACHO Cód. 1027977-2019.8.11.0041. Vistos. Considerando que nos 

dias 17, 18 e 19 de Fevereiro de 2020 estarei participando do “I Encontro 

de Formadores da ESMAGIS” realizado pela ESMAGIS, declaro 

PREJUDICADA a audiência designada nos autos. Sendo assim, 

REDESIGNO o ato para o dia 02/04/2020 às 13h30. INTIMEM-SE as partes 

através de seus patronos (via DJE). Ciência ao Ministério Público. 

Cumpra-se. Às providências. Cuiabá/MT, 31 de janeiro de 2020. JAMILSON 

HADDAD CAMPOS Juiz de Direito da 1ª Vara Especializada de Violência 

Doméstica e Familiar contra a Mulher ASSINADO DIGITALMENTE

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1046086-42.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JANE GREVE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Elaine Ferreira Santos Mancini OAB - MT2915-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ALBERTO AMARAL BROLL (REU)

Magistrado(s):

JAMILSON HADDAD CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DE 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CUIABÁ 

DESPACHO Cód. 1046086-42.2019.8.11.0041. Vistos. Considerando que 

nos dias 17, 18 e 19 de Fevereiro de 2020 estarei participando do “I 

Encontro de Formadores da ESMAGIS” realizado pela ESMAGIS, declaro 

PREJUDICADA a audiência designada nos autos. Sendo assim, 

REDESIGNO o ato para o dia 02/04/2020 às 14h30. INTIME-SE a requerente 

através de seu patrono (via DJE). CITE-SE/INTIME-SE a parte requerida dos 

termos da presente demanda, para contestar no prazo de 15 (quinze) 

dias, salientando que o prazo para apresentar contestação fluirá a partir 

da audiência de conciliação designada nesta oportunidade, caso esta não 

seja exitosa, nos termos do art. 335 do CPC, bem como de que se não 

houver apresentação de contestação no prazo legal, será a parte 

requerida considerada revel, presumindo-se verdadeiras as alegações 

apresentadas pela parte autora - art. 344 do CPC. Cumpra-se. Às 

providências. Cuiabá/MT, 31 de janeiro de 2020. JAMILSON HADDAD 

CAMPOS Juiz de Direito da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica 

e Familiar contra a Mulher ASSINADO DIGITALMENTE

Intimação Classe: CNJ-397 MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (LEI 

MARIA DA PENHA) CRIMINAL

Processo Número: 1005451-19.2019.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

L. D. S. A. (REQUERENTE)

P. J. C. D. E. D. M. G. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AYRTON CAMPOS MOREIRA OAB - MT17136/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. C. R. D. O. J. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIO CESAR RODRIGUES DE OLIVEIRA OAB - MT4234-O 

(ADVOGADO(A))

JOSE RICARDO NUNES OAB - MT22842-B (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DE 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CUIABÁ 

SENTENÇA Processo nº 1005451-19.2019.8.11.0041. Vistos. Trata-se de 

MEDIDAS PROTETIVAS requeridas por LEIZIANA DE SOUZA AQUINO, em 

desfavor de JULIO CESAR RODRIGUES DE OLIVEIRA JUNIOR, 

devidamente qualificados, sendo que o respectivo pedido de providências 

protetivas fora deferido, nos termos da decisão de id. 17882354, em 

07/02/2019 (B.O. nº 2019.38494). O requerido fora regularmente 

citado/intimado da decisão concessiva, tanto que constituiu patrono nos 

autos – id. 17934908 que, por sua vez, apresentou resposta escrita, a 

qual já fora analisada na decisão de id. 19137228, com a revogação da 

determinação de “afastamento da ofendida do lar, sem prejuízo dos 

direitos relativos a bens, guarda dos filhos e alimentos” constante na 

decisão de id. 17882354. Ainda, os alimentos provisionais anteriormente 

arbitrados em sede de medidas protetivas foram revogados, restando 

mantidas as demais medidas protetivas até ulterior deliberação – id. 

18880666. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Cuida-se de 

MEDIDAS PROTETIVAS requeridas pela vítima LEIZIANA DE SOUZA 

AQUINO, em desfavor do requerido JULIO CESAR RODRIGUES DE 

OLIVEIRA JUNIOR, posto que presentes os requisitos previstos no art. 300 

do CPC, c/c art. 5º, da Lei nº 11.340/06. Inicialmente, importante destacar 

que o presente feito não possui o escopo de comprovar cabalmente a 

existência ou não da violência doméstica em si, posto que para tanto, 

existe a demanda autônoma, isto é, eventual ação penal ou cível 

(processo principal), mesmo porque, a natureza jurídica da presente ação 

é de cautelar satisfativa, posicionamento este adotado pelo e. Tribunal de 

Justiça deste Estado, em consonância com o entendimento já consolidado 

no STJ. A propósito: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. VIOLÊNCIA 

DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS DA LEI N. 

11.340/2006 (LEI MARIA DA PENHA). INCIDÊNCIA NO ÂMBITO CÍVEL. 

NATUREZA JURÍDICA. DESNECESSIDADE DE INQUÉRITO POLICIAL, 

PROCESSO PENAL OU CIVIL EM CURSO. 1. As medidas protetivas 

previstas na Lei n. 11.340/2006, observados os requisitos específicos 

para a concessão de cada uma, podem ser pleiteadas de forma autônoma 

para fins de cessação ou de acautelamento de violência doméstica contra 

a mulher, independentemente da existência, presente ou potencial, de 

processo-crime ou ação principal contra o suposto agressor. 2. Nessa 

hipótese, as medidas de urgência pleiteadas terão natureza de cautelar 

cível satisfativa, não se exigindo instrumentalidade a outro processo cível 

ou criminal, haja vista que não se busca necessariamente garantir a 

eficácia prática da tutela principal. “O fim das medidas protetivas é 

proteger direitos fundamentais, evitando a continuidade da violência e das 

situações que a favorecem. Não são, necessariamente, preparatórias de 

qualquer ação judicial. Não visam processos, mas pessoas” (DIAS. Maria 

Berenice. A Lei Maria da Penha na justiça. 3 ed. São Paulo: Editora Revista 

dos Tribunais, 2012). 3. Recurso especial não provido”. (REsp 

1419421/GO, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, 

julgado em 11/02/2014, DJe 07/04/2014) Os autos de Medidas Protetivas 

objetivam primordialmente o acautelamento da vítima em situação de risco, 

em havendo indícios razoáveis da violência sofrida, consubstanciados 

nos pressupostos da probabilidade do direito (fumus boni iuris) e o perigo 

de dano ou o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora) – art. 

300 do CPC. Nessa ordem de ideias, não havendo nos autos nada que 

vulnere a decisão concessiva, tendo em vista que toda a matéria alegada 

pelo requerido já fora objeto de análise nos autos, necessário se faz a 

confirmação da liminar anteriormente deferida, mesmo porque não houve 

qualquer fato novo desde então que ensejasse a revogação da liminar 

concedida. Entretanto, há que ser ponderado o caráter cautelar das 

medidas protetivas deferidas e, portanto, sua eficácia temporal limitada, 

sob pena de se caracterizar constrangimento ilegal em desfavor do 

requerido. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o presente pedido, pelo 

que CONFIRMO a liminar concedida, com fundamento no art. 487, inciso I, 

do CPC, restando MANTIDAS as medidas protetivas anteriormente 

deferidas (com exceção dos alimentos provisionais e da determinação de 

afastamento da requerente já revogados), por mais 06 (seis) meses, a 

contar da presente data, salvo se a vítima se manifestar previamente pela 

sua revogação antes do referido prazo determinado. Em não havendo 

manifestação, com o transcurso do prazo de 06 (seis) meses, as medidas 

protetivas restarão automaticamente revogadas. Consigo, por oportuno, 

que em sendo o caso, diante de novas circunstâncias, a requerente 

poderá pleitear novamente a aplicação das medidas protetivas perante a 

Delegacia Competente. Sendo o réu pessoa pobre, isento-o do pagamento 

de eventuais custas processuais, bem como deixo de condená-lo ao 

pagamento de honorários advocatícios, haja vista que nestas ações a 

vítima tem capacidade postulatória, conforme previsto no art. 19 da 

11.340/06, não necessitando, destarte, de advogado. INTIME-SE 

pessoalmente a requerente. INTIME-SE o requerido, por meio de seu 

patrono – via DJE. Ciência ao Ministério Público. Com o transcurso do 

prazo determinado de manutenção das medidas protetivas, certifique-se e 

arquive-se, com a adoção das formalidades de praxe. P. I. CUMPRA-SE. 

Às providências. Cuiabá, 12 de dezembro de 2019. JAMILSON HADDAD 

CAMPOS Juiz de Direito da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica 

e Familiar contra a Mulher ASSINADO DIGITALMENTE

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1044904-55.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIENNE MACHADO FITIPALDI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO RODRIGUES PEREIRA OAB - MT15259-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ULISSES FITIPALDI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Rodolfo Fernando Borges OAB - MT13506-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DE 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CUIABÁ 

DECISÃO Processo: 1044904-55.2018.8.11.0041. REQUERENTE: 

LUCIENNE MACHADO FITIPALDI REQUERIDO: ULISSES FITIPALDI VISTOS. 

Visando evitar futura alegação de nulidade, em razão da apresentação 

pela autora de impugnação à contestação (Id: 22120792), acompanhada 

de documentos, em cumprimento ao disposto no art. 10 c/c 437, § 1.º, do 

CPC, determino a intimação do réu (via DJe) para, querendo, no prazo de 

15 (quinze) dias, sobre eles se manifestar. Findo o prazo, havendo 

manifestação ou não, o que deve ser certificado, renove-me à conclusão 

para o saneamento do feito. Às providências. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. Cuiabá, 11 de dezembro de 2019. Ana Graziela Vaz de 

Campos Alves Corrêa Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-397 MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (LEI 

MARIA DA PENHA) CRIMINAL

Processo Número: 1046753-28.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. C. R. D. A. (REQUERENTE)

P. J. C. D. E. D. M. G. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

E. D. S. M. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WALTERNEI FIGUEIREDO DE OLIVEIRA OAB - MT25429/O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DE 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CUIABÁ 

DECISÃO Processo nº 1046753-28.2019.8.11.0041. Vistos. Defiro o 

pedido de habilitação da parte requerida de id. 27277972. Procedam-se as 

anotações necessárias. Considerando que o requerido apresentou 

procuração com poderes específicos para receber citação, resta 

configurado seu comparecimento espontâneo no processo, pelo que 
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entendo como SUPRIDA a necessidade de citação pessoal, com a 

reabertura do prazo para contestação. Desta forma, INTIME-SE o 

requerido, através de seus advogados – via DJE, dos termos da presente 

demanda, para que, no prazo de 05 dias, apresente resposta escrita, nos 

termos do art. 306 do CPC, aplicado ao presente caso por analogia, por se 

tratar de procedimento cautelar. Com o decurso do prazo para 

contestação, certifique-se e INTIME-SE a parte requerente para apresentar 

impugnação à contestação, no prazo legal. Cumpra-se. Cuiabá, 11 de 

dezembro de 2019. JAMILSON HADDAD CAMPOS Juiz de Direito da 1ª 

Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher 

ASSINADO DIGITALMENTE

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 501769 Nr: 40811-97.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OTANIEL COSTA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PABLO PINHEIRO MARQUES - 

OAB:17874, SAMUEL DE OLIVEIRA VARANDA - OAB:22973/O

 VISTOS.

Trata-se de denúncia ofertada pelo Ministério Público Estadual em face de 

OTANIEL COSTA DA SILVA, imputando-lhe a prática delitiva capitulada no 

artigo 129, § 9º, do Código Penal Brasileiro, com os efeitos da Lei n.º 

11.340/2006, observando o artigo 91, inciso I, do Código Penal e artigo 

387, inciso IV, do Código de Processo Penal, em desfavor da vítima 

JOSEANE BORGES DE OLIVEIRA.

A denúncia foi recebida em 21 de maio de 2018 (fl. 47/47v).

Por sua vez, a defesa do acusado não arguiu nenhuma preliminar, em sua 

resposta à acusação (fls. 77/79).

Conforme infere-se dos autos, não estão presentes nenhuma das 

hipóteses previstas no artigo 397, do Código de Processo Penal, razão 

pela qual, RATIFICO o recebimento da denúncia ofertada em face de 

OTANIEL COSTA DA SILVA.

Desta feita, DETERMINO o prosseguimento da instrução processual.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 19/03/2020, às 

14h30, para a oitiva da vítima e das testemunhas, bem como interrogatório 

do acusado.

Com efeito, a teor do que dispõe o Capítulo IV do Título IV da Lei Maria da 

Penha, o qual trata da Assistência Judiciária à mulher em situação de 

violência doméstica e familiar, dispondo em seu artigo 27, a necessidade 

dela estar acompanhada de advogado em todos os atos processuais e em 

seu artigo 28, a garantia de acesso aos serviços de Assistência Judiciária 

Gratuita. Assim, NOMEIO o Núcleo de Práticas Jurídicas da Universidade 

de Cuiabá – UNIC PANTANAL, para efetuar o acompanhamento da vítima.

 INTIMEM-SE a vítima, as testemunhas arroladas na denúncia e o acusado.

INTIME-SE a defesa via DJE.

Dê ciência ao Ministério Público e ao Coordenador do Núcleo de Práticas 

Jurídica da Universidade de Cuiabá – UNIC PANTANAL.

Às providências.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Cuiabá, 29 de janeiro de 2020.

Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jamilson Haddad Campos

 Cod. Proc.: 572763 Nr: 15671-90.2019.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL CÍCERO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL RIBEIRO BRUNO 

MARIETTO - OAB:25894/O

 Vistos.

Compulsando os autos verifico que o acusado apresentou através de seu 

patrono Resposta à Acusação às fls. 81/83, ocorre que não consta a 

juntada de procuração nos autos.

Desta forma, INTIME-SE (via DJE) o Dr. Daniel Ribeiro Bruno Marietto - 

OAB/MT nº 25.894, para que no prazo de 05 (cinco) dias procuração faça 

a juntada da procuração nos autos.

Após, certifique-se e, dê-se vista ao Ministério Público para manifestação 

acerca da Resposta á Acusação de fls. 81/83.

Na sequência, conclusos.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jamilson Haddad Campos

 Cod. Proc.: 488763 Nr: 28270-32.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARINO FRANCISCO DA SILVA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO AURÉLIO MONTEIRO 

ARAÚJO - OAB:8510

 Cód. 488763.

Vistos.

Defiro parcialmente o requerimento ministerial retro.

DESIGNO nova Audiência de Instrução para o dia 02/06/2019 às 14h30min.

INTIMEM-SE o acusado e a vítima, atentando-se ao endereço de fl. 108.

Ademais, consigo por oportuno, que o pedido Ministerial de decretação da 

revelia do acusado nos termos do art. 367 do Código de Processo Penal, 

será analisado na audiência designada nesta oportunidade.

Ciência ao Ministério Público e à Defesa (via DJE).

CUMPRA-SE. Às providências.

Cuiabá/MT, 30 de janeiro de 2020.

JAMILSON HADDAD CAMPOS

 Juiz de Direito da 1ª Vara Especializada de

 Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher

Sentença

Sentença Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1027744-17.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

UECIRLANDIO DE SOUZA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANETE DIAS PIZARRO OAB - MT5471-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIENE DORILEO SIQUEIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELVIS CREY ARRUDA DE OLIVEIRA OAB - MT19146 (ADVOGADO(A))

LIDIANA CASTRO DE OLIVEIRA OAB - MT20711/O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

JAMILSON HADDAD CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DE 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CUIABÁ 

SENTENÇA PJE - 1027744-17.2018.8.11.0041. Vistos. I. RELATÓRIO. 

Trata-se de AÇÃO DE DIVÓRCIO C/C ALIMENTOS, GUARDA 

COMPARTILHADA E PARTILHA DE BENS proposta por Uercilandio de 

Souza Oliveira, em face de Luciene Dorileo Siqueira, devidamente 

qualificados – id. 14938298. A parte autora, por meio da presente 

demanda, pugna pelo deferimento da gratuidade da justiça; pela 

decretação do divórcio direto das partes, com o reconhecimento e 

dissolução da união estável ocorrida dez anos antes do casamento; pelo 

deferimento da guarda compartilhada da filha menor; pela fixação de 

alimentos em favor da infante no importe de até meio salário mínimo; e pela 

partilha de bens e dívidas do casal. Com relação a partilha de bens, 

sugere o autor que seja realizada a venda dos bens imóveis, carro e moto 

biz, e que os bens do comércio e do lar sejam repartidos de forma 

igualitária. O processo foi recebido pela MM Juíza da 1ª Vara de Família da 

Capital, oportunidade em que fora deferida a gratuidade da justiça e 

fixados os alimentos provisórios em 50% (cinquenta por cento) do salário 

mínimo, bem como regulamentada, de forma provisória, o tempo de 

convivência da criança com o genitor em finais de semana alternados, 

iniciando na sexta-feira e entregando no domingo – id. 15024335. Na 

sequência, a requerida apresentou petição nos autos, requerendo a 

revogação da liminar deferida, em razão das Medidas Protetivas que 

tramita com relação às partes nesta Especializada (cód. 
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1031059-53.2018.8.11.0041) – id. 15875080, motivo pelo qual houve a 

revogação parcial da respectiva liminar, no que tange a regulamentação 

da convivência do autor à menor, com o encaminhamento dos autos a esta 

Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher – id. 

15876961. Relatório de Estudo Interprofissional aportado nos autos – id. 

15975748. Após o aporte da demanda nesta Especializada, fora ratificado 

os atos praticados nos autos, com a designação de Audiência de 

Conciliação – id. 15994876. Realizada Audiência de Conciliação, na data 

de 04/12/2018, as partes entabularam acordo com relação a decretação 

do divórcio, guarda compartilhada da filha menor, direito de convivência do 

genitor à infante, pensão alimentícia atrasada (através da permanência 

com a requerida do freezer do bar e da mesa de sinuca), autorização de 

retirada dos pertences pessoais do autor, ocasião em que restou 

estabelecido, de forma provisória, pensão alimentícia no valor de R$ 

350,00 (trezentos e cinquenta reais). Na mesma oportunidade, a requerida 

se manifestou pela revogação das medidas protetivas deferidas em seu 

favor nos autos de cód. 1031059-53.2018.8.11.0041 – id. 16882144. 

Prosseguimento o processo com relação às questões remanescentes – 

ALIMENTOS, RECONHECIMENTO/DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL E 

PARTILHA DE BENS/DÍVIDAS, a requerida apresentou Contestação, 

pugnando pela concessão da gratuidade da justiça, contestando a data 

inicial da união estável e a partilha de bens/dívidas na forma pleiteada pelo 

autor, requerendo, ainda, a fixação da pensão alimentícia da filha menor 

em meio salário mínimo, oportunidade em que pugna pelo deferimento de 

novas medidas protetivas em seu favor e pelo julgamento antecipado da 

lide – id. 17204521. Na sequência, a parte autora apresentou Impugnação 

à Contestação, impugnando o pedido de gratuidade da justiça da 

requerida, esclarecendo as questões que foram objeto de acordo entre as 

partes na Audiência de Conciliação de id. 16882144, de modo que restam 

pendentes de anál ise tão somente as questões de 

reconhecimento/dissolução da união estável e partilha de bens/dívidas, 

bem como alimentos, ocasião em que reitera os pedidos iniciais, no que 

tange as questões remanescentes, concordando com o julgamento 

antecipado da lide – id. 18063917. Decisão saneando o feito - id. 

24640896, oportunidade em que foi indeferida a impugnação da gratuidade 

da justiça, consignado que o valor da pensão alimentícia será objeto de 

sentença por se tratar de valor provisório o acordado em audiência de 

conciliação, indeferido o pedido de concessão das medidas protetiva em 

razão da incompatibilidade de ritos cautelar e comum, e aberto prazo para 

manifestação acerca da possibilidade de julgamento antecipado da lide. O 

requerente e a requerida concordaram com o julgamento antecipado da 

lide e apresentaram razões finais - id. 24923820 e id. 25617158. O 

Ministério Público apresentou parecer - id. 27574554. É a síntese do 

necessário. FUNDAMENTO. DECIDO. II. FUNDAMENTAÇÃO. Trata-se de 

AÇÃO DE DIVÓRCIO C/C ALIMENTOS, GUARDA COMPARTILHADA E 

PARTILHA DE BENS proposta por Uercilandio de Souza Oliveira, em face 

de Luciene Dorileo Siqueira, devidamente qualificados – id. 14938298. 

Verifico que em audiência de conciliação as partes entabularam acordo 

com relação a decretação do divórcio, guarda compartilhada da filha 

menor, direito de convivência do genitor à infante, pensão alimentícia 

atrasada (através da permanência com a requerida do freezer do bar e da 

mesa de sinuca), ocasião em que restou estabelecido, de forma 

provisória, pensão alimentícia no valor de R$ 350,00 (trezentos e 

cinquenta reais), restando pendente de análise dos pedidos de 

ALIMENTOS, DISSOLUÇÃO E RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL E 

PARTILHA. Passando a análise do mérito da demanda, constato que as 

partes pugnaram pelo julgamento antecipado do processo, e constatado 

que não se verifica qualquer óbice ao acolhimento do pedido, passo ao 

JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO DA LIDE, nos moldes do art. 355, 

inciso I, do CPC, preconiza que: “o juiz julgará antecipadamente o pedido, 

proferindo sentença com resolução de mérito, quando não houver 

necessidade de produção de outras provas”. II. 1. DOS ALIMENTOS. A 

obrigação alimentar tem por base um direito indisponível, que acarreta um 

dever, aos pais, de prestar assistência à criança e ao adolescente, para 

que esta possa dispor de mecanismos financeiros ao seu imprescindível 

desenvolvimento. Conforme norma esculpida no art. 1.696 do Código Civil: 

“o direito à prestação de alimentos é recíproco entre pais e filhos, e 

extensivo a todos os ascendentes, recaindo a obrigação nos mais 

próximos em grau, uns em falta de outros”. Ainda, nos termos do art. 229 

do Constituição Federal: “os pais têm o dever de assistir, criar e educar os 

filhos menores, e os filhos maiores têm o dever de ajudar e amparar os 

pais na velhice, carência ou enfermidade”. Em sede de regulamentação de 

alimentos, compete à parte autora fazer prova do trinômio 

necessidade/possibilidade/proporcionalidade, sendo que, in casu, a 

necessidade da infante é presumida, por se tratar de menor de idade, que 

não possui condições de prover o próprio sustento. Contudo, embora as 

necessidades da menor sejam presumidas, entendo que os alimentos 

devem ser fixados em 35% (trinta e cinco por cento) do salário mínimo, 

atendendo ao trinômio necessidade/possibilidade/proporcionalidade, já que 

a responsabilidade dos genitores em relação aos filhos é solidária, o que 

impõe a contribuição do requerente, mesmo que de forma mínima, 

seguindo o parâmetro do acordado em audiência de conciliação realizada 

nestes autos e considerando que o requerente não se encontra 

novamente inserido no mercado de trabalho, estando realizando apenas 

“bicos” para se sustentar. Nessa ordem de ideias, necessário se faz a 

confirmação do valor provisório equivalente a 35% (trinta e cinco por 

cento) do salário mínimo, por o montante se mostrar razoável, ao se 

considerar as condições financeiras do genitor neste momento, que não 

incidirá sobre o 13º salário/gratificação natalina e o um terço de 

férias/gratificação de férias, conforme jurisprudência do STJ (STJ, Resp. 

865.617/MG, 2ª Seção), sem, contudo, eximir o requerente do pagamento 

de metade das despesas extraordinárias (médicas, hospitalares, 

farmacêuticas, odontológicas, escolares, etc), desde que devidamente 

comprovadas. Ressalta-se que a presente sentença tem vigência imediata 

e não possui efeito retroativo, em razão da existência de alimentos 

provisórios acordados entre as partes. Desta forma, JULGO PROCEDENTE 

o pedido inicial, fixando a título de ALIMENTOS DEFINITIVOS a quantia 

mensal de 35% (trinta e cinco por cento) do salário mínimo, hoje o 

equivalente à R$ 363,65 (trezentos e sessenta e três reais e sessenta e 

cinco centavos), devida pelo requerente a filha, com vigência imediata, 

que não incidirá sobre o 13º salário/gratificação natalina e o um terço de 

férias/gratificação de férias, sem, contudo, eximir o requerente do 

pagamento de metade das despesas extraordinárias (médicas, 

hospitalares, farmacêuticas, odontológicas, escolares, etc), desde que 

devidamente comprovadas. II. 2. DO RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO 

DA UNIÃO ESTÁVEL. Para o reconhecimento da união estável, a relação 

configuradora da união equiparada ao casamento exige a convivência 

pública, contínua e estabelecida com o objetivo de constituição de família, 

nos termos do art. 1723 do Código Civil. Inicialmente, importante consignar 

que a existência da união estável entre as partes é incontroverso, 

havendo divergência tão somente no que tange o termo inicial da relação 

enquanto marido e mulher, que acabou com gerar o casamento das partes 

em 18/05/2013 (certidão de casamento de id. 14938630). No caso dos 

autos, verifico que o requerente alega na inicial, ter convivido maritalmente 

com a requerida pelo período de 10 (dez) anos, com a confirmação do 

casamento em 05/05/2013 e separação de fato em 05/08/2018, contudo, a 

requerida afirma ter conhecido o requerente em 2009, começado a 

namorar em 2010 e iniciado a convivência apenas em 09/10/2012. Com 

efeito, apesar da divergência de situações apresentadas entre as partes, 

o fato é que a existência de declaração de convivência trazida pela 

requerida (id. 17204241 - anexo 02 - datada de 09/10/2012), aliado ao 

documento que indica que o requerente seria solteiro (id. 17204289 - 

contrato de prestação de serviços - anexo 19 - datado de 21/05/2012), 

indicam que a união estável teria se iniciado após o mês de maio de 2012. 

Por outro lado, o requerente não apresentou qualquer documento que 

fosse capaz de comprovar que a união estável teria se iniciado antes do 

período indicado pelos documentos aportados pela requerida, se limitando 

a apresentar declarações assinadas por eventuais testemunhas (id. 

18063921, id. 18064242 e id. 18064243), em sede de impugnação à 

contestação, em que não houve a oitiva judicial das mesmas para 

confirmação dos fatos apresentados. Assim, o que se verifica da análise 

do contexto fático apresentado é que o requerente não trouxe aos autos 

provas suficientes para embasar seu pedido de reconhecimento de união 

estável desde o ano de 2009, deixando a inicial de vir acompanhada com 

os documentos que indicassem a convivência anterior a 2012, e deixando, 

posteriormente, de arrolar testemunhas, sem que fosse realizado inclusive 

o depoimento pessoal das partes. Diante de tais fatos, entendo que união 

estável anterior ao casamento existente entre as partes deve ser 

reconhecida com início após ao mês de maio de 2012, razão pela qual 

RECONHEÇO e DISSOLVO a UNIÃO ESTÁVEL existente entre as partes, 

durante o período de 01 (um) ano antes do casamento, com início em 

maio/2012 a maio/2013, em que ocorreu o casamento das partes em 

18/05/2013, razão pela qual JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido inicial com relação a esse ponto. II. 3. DA PARTILHA. Disciplina o 
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art. 1.725 do CC, que “na união estável, salvo contrato escrito entre os 

companheiros, aplica-se às relações patrimoniais, no que couber, o regime 

de comunhão parcial de bens”. Por sua vez, prevê o art. 1.658, do CC, in 

verbis: “No regime de comunhão parcial, comunicam-se os bens que 

sobrevierem ao casal, na constância do casamento, com as exceções 

dos artigos seguintes”. Não havendo, entre as partes, contrato escrito, 

aplicam-se as regras dos arts. 1.658 e 1.659, ambos do CC, sendo 

partilháveis os bens adquiridos na constância da união, exceto os bens 

que cada cônjuge possuir ao casar, e os que lhe sobrevierem, na 

constância do casamento, por doação ou sucessão, e os sub-rogados em 

seu lugar; os bens adquiridos com valores exclusivamente pertencentes a 

um dos cônjuges em sub-rogação aos bens particulares; as obrigações 

anteriores ao casamento; as obrigações provenientes de atos ilícitos, 

salvo reversão em proveito do casal; os bens de uso pessoal, os livros e 

instrumentos de profissão; os proventos do trabalho pessoal de cada 

cônjuge; as pensões, meios-soldos, montepios e outras rendas 

semelhantes. Com efeito, conforme já acima indicado, resta considerado 

para efeitos da presente sentença que as partes mantiveram uma união 

estável um ano antes ao casamento, isto é, iniciando a convivência em 

maio/2012 a maio/2013, ocasião em que ocorreu o casamento em regime 

de comunhão parcial de bens - 18/05/2013 (certidão de casamento - id. 

14938630). Na inicial foram arrolados os seguintes bens, os quais passo à 

analisar, individualmente, com relação a partilha: II. 3. 1. Uma Honda BIZ 

125 cor preta – ano 2014/2014 – com valor aproximado de R$ 7.000,00. 

Compulsando os autos, verifico que o documento da moto Honda BIZ 

encontra-se aportado no id. 17204242 - doc. 04, em que consta a 

informação de que a motocicleta foi adquirida para a requerida Luciene 

Dorileo Siqueira em 25/07/2017, ou seja, na constância do casamento e, 

por isso, devendo ser objeto de partilha. Por sua vez, a alegação da 

requerida de que a moto teria sido adquirida com dinheiro exclusivamente 

recebido de uma doação não merece acolhimento, em razão do tempo 

operado entre as transações, que impede a vinculação da destinação dos 

valores, especialmente a se considerar que a doação indicada teria 

acontecido em 08/03/2017, no valor de R$ 31.000,00 (trinta e um mil reais), 

e que somente em 25/07/2017 teria sido efetuado o saque do valor da 

moto em R$ 5.300,00 (cinco mil e trezentos reais), conforme documentos 

de id. 17204506 (doc. 21). Desta forma, não existindo indicação direta de 

que o dinheiro depositado na conta da requerida tenha sido realizado a 

título de doação e que tenha sido efetivamente utilizado para pagamento 

da motocicleta indicada, entendo pelo afastamento de tal alegação e 

inclusão da motocicleta indicada nos autos na partilha de bens, pois 

adquirido na constância do matrimônio, por presumido esforço comum dos 

mesmos, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada uma das 

partes. II. 3. 2. Um carro tipo Gol G4 – cor branco, placa NIZ 6769, ANO 

2008/2009 – valor aproximado R$ 12.000,00. Com relação ao veículo Gol 

G4, verifico que os documentos apresentados pela requerida indicam que 

o mesmo pertence a terceira pessoa, alheia ao processo, Janderson 

Pereira Oliveira, com restrição de venda para Sra. Luciana dos Santos 

Furlani (id. 17204253, id. 17204256 - docs 07 e 08), não existindo qualquer 

documentação apresentada pelo requerente que reputasse as provas 

trazidas pela requerida. Assim, considerando que o veículo encontra-se 

registrado em nome de terceira pessoa e que não foi produzida qualquer 

prova pelo requerente que fosse capaz de concluir que o veículo foi 

adquirido na constância da união estável ou do casamento, excluo 

referido bem da partilha. II. 3. 3. Um imóvel urbano situado na Av. 2, qd 17, 

casa 10 – Bairro Real Parque, nesta Capital, onde está edificado o imóvel 

residencial e comercial, avaliada aproximadamente por R$ 250.000,00. Em 

sua inicial, o requerente indica o imóvel residencial situado no Bairro Real 

Parque, que seria a atual residência da requerida com a filha menor, como 

parte integrante da sentença, contudo, não apresenta qualquer documento 

que indicasse a propriedade pelas partes do referido bem imóvel, 

deixando de apresentar o documento válido para comprovação da 

propriedade do bem, qual seja, a matrícula devidamente registrada em 

Cartório de Registro de Imóveis. Por sua vez, a requerida informa, em sede 

de contestação, que o imóvel indicado foi adquirido pelo Sr. Fábio Roberto 

Gnatkowski, da Construtora Oeste Formas para Concreto e Construção 

Civil Ltda (id. 17204274 - doc. 13), e posteriormente vendido à requerida 

em data anterior ao início da união estável, oportunidade que houve o 

pagamento da entrada do imóvel com a transferência do veículo Ford 

Fiesta 2011 (id. 17204246 e id. 17204280 - docs. 05 e 15) e outra parte de 

recurso oriundo de seu genitor, através de transferência bancária para o 

Sr. Fábio Roberto Gnatkowski (id. 17204250 - doc. 06). O fato é que existe 

uma divergência de informações com relação ao referido imóvel e que não 

existe comprovação nos autos de que o imóvel seja de propriedade das 

partes (ausência de registro de matrícula em Cartório de Registro de 

Imóveis), bem como não resta suficientemente demonstrado quando e 

como ocorreu a eventual compra do bem, devendo ser o mesmo excluído 

da partilha, por insuficiência de provas. Diante dos termos da presente 

sentença, restam prejudicados os pedidos de pagamento de aluguel 

indenizatório ao requerente e de possibilidade de locação de salas 

comerciais, uma vez que o bem imóvel indicado não foi abrangido dentro 

de rol de partilha - itens 6, 7, 8 e 9 dos memoriais do requerente (id. 

24923831). II. 3. 4. Um imóvel situado a Rua Epifanio Oliveira, nº 38 – no 

Bairro Coxipó da Ponte, nesta Capital, avaliado aproximadamente em R$ 

400.000,00, de onde tiram valores de locação residencial, mensalmente. 

Com relação ao imóvel residencial em questão verifico que se trata de 

doação com reserva de usufruto vitalício, devidamente registrada em 

Cartório na Matrícula nº 83.160 - 5º Serviço Notarial e Registro de Imóveis 

- em 30/01/2012 (id. 17204262 - doc. 10), ou seja, em data anterior ao 

início da união estável e do casamento, o que exclui o bem do rol de 

partilha. II. 3. 5. Todos os apetrechos de uma cantina tocada na Escola 

Salim Felicio – Parque Cuiabá, de onde tiram aproximadamente R$ 1.300,00 

de lucro/mês. No que tange aos apetrechos da cantina localizada na 

Escola Salim Felicio, apesar de entender que os referidos bens devem ser 

objeto de partilha, verifico que não se apresenta passível de discussão a 

renda que se eventualmente retire da cantina, sobretudo, diante da 

ausência de comprovação de qualquer renda auferida pela requerida, e 

sim apenas a partilha da geladeira e demais apetrechos existentes no 

pequeno espaço, o qual é alugado e se apresenta bem simples, conforme 

fotografia apresentada pela requerida (id. 17204265 - doc. 11). Logo, 

defiro a partilha da geladeira e dos apetrechos da cantina localizada na 

Escola Salim Felicio. II. 3. 6. Bens que guarnecem o comércio e a casa: Na 

inicial foram arrolados os seguintes bens: - Comércio: 06 jogos de mesa 

(há outros cinco que o Pai dela deu, que poderão ficar com ela); 01 mesa 

de sinuca, com apenas 01 ano de uso, com os tacos; freezer, sendo um 

da Skol (que deve ser retificado o depositário Autor, para que fique esse 

encargo a Requerida); 02 freezers de propriedade das partes; 

aproximadamente 70 engradados de cerveja; 01 geladeira. Residência: 01 

geladeira duplex; 1 freezer; 3 TV; 01 guarda roupas; 02 ar-condicionados; 

01 notebook; 01 mesa com 04 cadeiras; armários de cozinha; balcão da 

pia; máquina de lavar; fogão; e muitos utensílios domésticos, cama mesa e 

banho, valorados em quantia aproximada de 25.000,00. Conforme bem 

esclarecido em sede de contestação, em audiência de conciliação 

realizada no dia 04/12/2018 (id. 16882144), as partes acordaram que a 

requerida reconheceria como quitada as pensões em atraso devidas pelo 

requerente até 10/12/2018, através da permanência com a requerida do 

freezer do bar e da mesa de sinuca, razão pela qual os referidos bens 

devem ser excluídos da partilha. Da mesma forma, também merece 

acolhimento o pedido da requerida de sejam excluídas das partilha os 

engradados de bebidas e o freezer “da Skol”, que comprovadamente 

estão em posse para funcionamento do estabelecimento comercial, no 

sistema de comodato, conformem indicam os documentos de id. 17204512 

(doc. 24), id. 17204513 (doc. 25) e id. 17204515 (doc. 26). Desta forma, 

DEFIRO a partilha dos bens que guarnecem a residência e comércio, 

excluídos os que foram objeto de acordo e os que são objeto de 

comodato, restando: Comércio: 06 jogos de mesa; freezer (se houver além 

dos dois excluídos); engradados de cerveja (se houver além dos que 

forem comprovadamente objeto de comodato); 01 geladeira. Residência: 

01 geladeira duplex; 1 freezer; 3 TV; 01 guarda roupas; 02 

ar-condicionados; 01 notebook; 01 mesa com 04 cadeiras; armários de 

cozinha; balcão da pia; máquina de lavar; fogão; e utensílios domésticos, 

cama mesa e banho; pois adquiridos na constância do matrimônio, por 

presumido esforço comum, na proporção de 50% (cinquenta por cento) 

para cada uma das partes. II. 4. Da Litigância de Má-fé. Pugna a requerida, 

em sede de memoriais, pela condenação do autor em litigância de má-fé 

(id. 25617158). Entretanto, entendo não ser o caso de aplicação do 

referido instituto, tendo em vista que há nos autos apenas versões 

antagônicas de ambas as partes, cada qual exercendo o seu direito de 

defesa desacompanhado de qualquer das hipóteses previstas no art. 80 

do CPC. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO 

NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO ORDINÁRIA DE ADIMPLEMENTO 

CONTRATUAL. PRELIMINARES CONTRARRECURSAIS. LITIGÂNCIA DE 

MÁ-FÉ. PENALIDADE. A condenação às penas da litigância de má-fé tem 

por pressuposto a evidência de que o comportamento da parte atenta à 
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dignidade da justiça. - Circunstância que não se deduz quando a parte tão 

somente exerce o direito de defesa. (...) RECURSO PROVIDO”. (Agravo de 

Instrumento Nº 70075954909, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: João Moreno Pomar, Julgado em 29/01/2018). 

Desta forma, INDEFIRO o pedido de litigância de má-fé apresentado pela 

requerida em sede de memorais (id. 25617158). III. DO DISPOSITIVO. Ante 

o exposto, e por tudo mais que dos autos constam, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais, e por consequência, 

JULGO EXTINTO o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 

487, inciso I, do CPC, nos seguintes termos: - JULGO PROCEDENTE o 

pedido de ALIMENTOS DEFINITIVOS em quantia mensal de 35% (trinta e 

cinco por cento) do salário mínimo, hoje o equivalente à R$ 363,65 

(trezentos e sessenta e três reais e sessenta e cinco centavos), devida 

pelo requerente a filha, com vigência imediata, que não incidirá sobre o 13º 

salário/gratificação natalina e o um terço de férias/gratificação de férias, 

sem, contudo, eximir o requerente do pagamento de metade das despesas 

extraordinárias (médicas, hospitalares, farmacêuticas, odontológicas, 

escolares, etc), desde que devidamente comprovadas. - JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido de reconhecimento e dissolução 

de UNIÃO ESTÁVEL existente entre as partes, durante o período de 01 

(um) ano antes do casamento, com início em maio/2012 a maio/2013, em 

que ocorreu o casamento das partes em 18/05/2013. - JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO DE PARTILHA DE BENS, para 

DEFERIR A PARTILHA com relação aos seguintes bens: - Uma Honda BIZ 

125 cor preta – ano 2014/2014; - Uma Geladeira e demais apetrechos da 

cantina localizada na Escola Salim Felicio; Os bens que guarnecem a 

residência e comércio, excluídos os que foram objeto de acordo e os que 

são objeto de comodato, restando: Comércio: 06 jogos de mesa; freezer 

(se houver além dos dois excluídos); engradados de cerveja (se houver 

além dos que forem comprovadamente objeto de comodato); 01 geladeira. 

Residência: 01 geladeira duplex; 1 freezer; 3 TV; 01 guarda roupas; 02 

ar-condicionados; 01 notebook; 01 mesa com 04 cadeiras; armários de 

cozinha; balcão da pia; máquina de lavar; fogão; e utensílios domésticos, 

cama mesa e banho; pois adquiridos na constância do matrimônio, por 

presumido esforço comum, na proporção de 50% (cinquenta por cento) 

para cada uma das partes. Ainda, para INDEFERIR A PARTILHA com a 

exclusão dos seguintes bens: - Um carro tipo Gol G4 – cor branco, placa 

NIZ 6769, ANO 2008/2009, por se tratar de bem de terceiro; - Um imóvel 

urbano situado na Av. 2, qd 17, casa 10 – Bairro Real Parque, nesta 

Capital, por insuficiência de provas; - Um imóvel situado a Rua Epifanio 

Oliveira, nº 38 – no Bairro Coxipó da Ponte, nesta Capital, por se tratar de 

bem objeto de doação; - Freezer do bar e da mesa de sinuca, em razão do 

acordo realizado em audiência de conciliação (id. 16882144), em que a 

requerida reconheceu como quitada as pensões em atraso devidas pelo 

requerente até 10/12/2018; - Os engradados de bebidas e o freezer “da 

Skol”, que comprovadamente estão em posse para funcionamento do 

estabelecimento comercial, no sistema de comodato. EXPEÇA-SE FORMAL 

DE PARTILHA. Com relação à partilha de bens, esclareço que “não 

havendo consenso quanto ao valor e existência dos bens a serem 

repartidos equitativamente, deverá ser apurada a partilha em sede de 

liquidação de sentença”. (TJ/RS, Apelação Cível nº 70025911124). 

CONDENO as partes ao pagamento de honorários advocatícios de 

sucumbência, que arbitro na proporção de 10% (dez por cento) do valor 

atribuído à causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC, sendo que cada 

parte ficará responsável pelo pagamento dos honorários da parte 

contrária. Entretanto, em razão da concessão da gratuidade da justiça às 

partes e do previsto no art. 98, §3º, do CPC, a obrigação ficará sob 

condição suspensiva, nos moldes ali delineado. INTIMEM-SE as partes, por 

meio de seus respectivos patronos – via DJE. Com o transcurso do prazo 

recursal, ARQUIVE-SE, com a adoção das formalidades de praxe. P. I. 

CUMPRA-SE. Às providências. Cuiabá/MT, 31 de janeiro de 2020. 

JAMILSON HADDAD CAMPOS Juiz de Direito da 1ª Vara Especializada de 

Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher ASSINADO DIGITALMENTE

2ª Vara Esp. de Violência Doméstica e Familiar Contra 

a Mulher

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1061562-23.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

J. M. D. D. S. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANA LAURA DE CASTRO FARIAS RAMIRES OAB - MT9931-A 

(ADVOGADO(A))

JOSIANE DE SOUZA DOURADO OAB - 880.452.001-97 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

M. A. E. D. S. (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PLANTÃO CÍVEL DA 

C O M A R C A  D E  C U I A B Á  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1061562-23.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: JOSE MARCELO DOURADO DA 

SILVA REPRESENTANTE: JOSIANE DE SOUZA DOURADO EXECUTADO: 

MARCELO AUGUSTO ESCOLASTICO DA SILVA Vistos etc. Trata-se de 

“realização de citação de urgência em ação de cumprimento de alimentos 

provisórios” ajuizada por JOSÉ MARCELO DOURADO DA SILVA 

representado por sua genitora JOSIANE DE SOUZA DOURADO em face de 

MARCELO AUGUSTO ESCOLÁSTICO DA SILVA. Em suma, alega o 

exequente que na data de 12 de dezembro de 2019, ingressou com ação 

de cumprimento de sentença provisória (nº 1059576-34.2019.8.11.0041) 

em face do executado, pleiteando o depósito da primeira parcela de 

alimentos fixados pelo Juízo da 2ª Vara de Violência Doméstica. Afirma 

que em 13 de dezembro de 2019, foi ordenada a citação do executado 

(decisão juntada no id. 27698893), a qual não fora cumprida até a 

presente data, razão pela qual pleiteia a intimação do executado para 

pagamento da obrigação através destes autos. Juntou os documentos de 

id. 2769985 a 27698893. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 242 da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça e da 

Resolução n.º 71/2009, do Conselho Nacional de Justiça, há determinação 

para apreciação, em plantão judiciário, tão somente de medidas que não 

possam aguardar a retomada do expediente. Vê-se do petitório inicial, que 

o exequente já ajuizou pleito idêntico a esse (autos de nº 

1059576-34.2019.8.11.0041), o qual inclusive já teve decisão ordenando a 

citação do executado em 13 de dezembro de 2019, ou seja, seis dias 

antes do início do recesso forense, sendo tempo suficiente para que a 

parte diligenciasse no sentido de obter o efetivo cumprimento do decisum. 

Ademais, verifico a presença de um pressuposto processual negativo e 

fato impeditivo da relação processual que é a litispendência, a qual se 

verifica com a existência de ação em curso com o mesmo objeto, mesma 

causa de pedir e as mesmas partes. Uma vez caracterizada a 

litispendência, deve prosseguir os autos do primeiro processo. Destarte, 

com fundamento no § 3º do art. 337 do CPC/2015, reconheço de ofício a 

litispendência entre este feito e o feito suso mencionado, eis que está se 

repetindo a ação já em curso. Ex Positis, com escoro no art. 485, V, do 

CPC/2015, JULGO e DECLARO EXTINTA a presente demanda sem 

julgamento do mérito. Sem custas e honorários advocatícios em razão da 

gratuidade de Justiça que ora defiro, com escoro no art. 98 do CPC/2015. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Após, a preclusão temporal deste 

decisum, certifique-se e remeta-se ao arquivo, com as baixas, anotações 

e demais formalidades. (assinado digitalmente) CARLOS ROBERTO 

BARROS DE CAMPOS Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 459139 Nr: 36564-10.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO MOREIRA MARINHO 

- OAB:18791/MT

 Considerando que as testemunhas Evandro Maciel da Silva e Erick Batista 

da Silva, também arroladas na Ação Penal Cód. 467778, não foram 

localizadas nos endereços informados, impulsiono, com a finalidade de 

intimar o Ministério Público para manifestar, bem como intimar a Defesa do 

réu via DJE, com prazo de 05 (cinco) dias.

Varas Especializadas da Infância e Juventude

1ª Vara Especializada da Infância e Juventude

Expediente
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 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 116019 Nr: 1717-11.2019.811.0063

 AÇÃO: Apuração de Infração Administrativa às Normas de Proteção à 

Criança ou Adolescente->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Souza de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALÉRIA REVELLES GUAREZI 

- OAB:24.470

 3. Dispositivo

Em razão do exposto, Julgo Extinto o Processo, nos termos do artigo 487, 

I, do CPC para:

a) Reconhecer a validade do Auto de Infração lavrado em desfavor de 

João Souza de Oliveira;

b) Aplicar ao autuado a pena de multa de 03 (três) salários mínimos 

vigentes à época da autuação, exigível a partir do trânsito em julgado da 

sentença, em razão da violação da norma do Art. 43, inciso II, da Portaria 

011/2007/COORD/JIA;

 c) Aplicar sobre o valor da multa correção monetária a partir do trânsito 

em julgado da sentença, sem prejuízo da incidência dos juros de mora 

devidos em cobrança de dívidas contra a Fazenda Pública;

d) A multa deverá ser depositada em favor do Fundo Municipal da Criança 

e do Adolescente, em até 30 dias após o trânsito em julgado da presente 

decisão, comprovando-se o cumprimento da obrigação em até 05 dias do 

depósito, observando-se os seguintes dados bancários: Banco do Brasil; 

conta corrente nº 60.666-9; agência 3834-2;

 e) Encaminhem-se cópia dos autos a Delegacia Especializada da Criança 

e do Adolescente para a apuração do crime previsto no art. 243, do ECA 

c/c art. 43, da portaria 011/2007/COORD/JIA;

 f) Intimem-se as partes. Cumpra-se;

 g) Certifique-se o trânsito em julgado. Feito isento de custas, tal como 

disposto no artigo 141, § 2º, do ECA.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 87051 Nr: 3428-61.2013.811.0063

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG, ALdM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GdSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO ROBERTO FRANCO - 

OAB:27.837/O, THIAGO DE MELLO FERREIRA - OAB:339.541

 Defiro o desarquivamento e carga por 05 (cinco) dias, após retornar ao 

arquivo.

Edital Citação

EDITAL DE CITAÇÃO

 PRAZO: 10 DIAS

AUTOS N.º Cod. Proc.: 117913 Nr: 3224-07.2019.811.0063

ESPÉCIE: AÇÃO DE DESTITUIÇÃO DO PODER FAMILIAR C/C TUTELA DE 

URGÊNCIA

PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PARTE RÉ: J. G. da S.

CITANDO(A): JOSÉ GABRIEL DA SILVA

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 23/07/2019

VALOR DA CAUSA: R$ 0,00

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da presente ação que lhe(s) é proposta, 

consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para apresentar 

resposta, sob. pena de serem considerados como verdadeiros os fatos 

articulados pela parte autora na peça vestibular. Vem á presença de 

Vossa Excelência propor a presente AÇÃO DE DESTITUIÇÃO DO PODER 

FAMILIAR C/C TUTELA DE URGÊNCIA, através do MINISTÉRIO PÚBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO, a favor do infante G. F. da S, em desfavor 

do Sr. José Gabriel da Silva. DESPACHO: "... em cumprimento ao artigo 

158, § 4º do ECA, (Incluído pela Lei 13.509/17), entendo esgotados os 

meios para citação pessoal do requerido, sendo adequada a citação por 

edital, com prazo de 10 (Dez) dias, ofereça resposta escrita, indicando as 

provas a serem produzidas e oferecendo desde logo o rol de testemunhas 

e documentos. Deverá constar no edital a possibilidade de nomeação de 

defensor dativo, nos termos do artigo 159 do ECA." Eu, Valéria Larissa da 

Silva Gomes, Estagiária, digitei. Cuiabá - MT, 27 de janeiro de 2020.

EDITAL DE CITAÇÃO

 PRAZO: 10 DIAS

AUTOS N.º Cod. Proc.: 116843 Nr: 2358-96.2019.811.0063

ESPÉCIE: AÇÃO DE DESTITUIÇÃO DO PODER FAMILIAR C/C TUTELA DE 

URGÊNCIA

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PARTE RÉ: K. B.

CITANDO(A): KATHERINNE BUBLITZ

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 30/05/2019

VALOR DA CAUSA: R$ 0,00

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da presente ação que lhe(s) é proposta, 

consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para apresentar 

resposta, sob. pena de serem considerados como verdadeiros os fatos 

articulados pela parte autora na peça vestibular. Vem á presença de 

Vossa Excelência propor a presente AÇÃO DE DESTITUIÇÃO DO PODER 

FAMILIAR C/C TUTELA DE URGÊNCIA, através do MINISTÉRIO PÚBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO, a favor da infante H. B, em desfavor da Sra. 

Katherinne Bublitz. DESPACHO: "... em cumprimento ao artigo 158, § 4º do 

ECA, (Incluído pela Lei 13.509/17), entendo esgotados os meios para 

citação pessoal da requerida, sendo adequada a citação por edital, com 

prazo de 10 (Dez) dias, ofereça resposta escrita, indicando as provas a 

serem produzidas e oferecendo desde logo o rol de testemunhas e 

documentos. Deverá constar no edital a possibilidade de nomeação de 

defensor dativo, nos termos do artigo 159 do ECA." Eu, Valéria Larissa da 

Silva Gomes, Estagiária, digitei. Cuiabá - MT, 27 de janeiro de 2020.

Edital Intimação

EDITAL DE INTIMAÇÃO

 PRAZO: 10 DIAS

AUTOS N.º Cod.Proc.: 118456 Nr: 3661-48.2019.811.0063

ESPÉCIE: AÇÃO DE APURAÇÃO DE INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA ÀS 

NORMAS DE PROTEÇÃO À CRIANÇA OU ADOLESCENTE

PARTE AUTORA: VARA ESPECIALIZADA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE

PARTE RÉ: S. B. F.

INTIMANDO(A): SEBASTIÃO BARROSO FELIX

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 20/08/2019

VALOR DA CAUSA: R$ 0,00

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da presente ação que lhe(s) é proposta, 

consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para apresentar 

resposta, sob. pena de serem considerados como verdadeiros os fatos 

articulados pela parte autora na peça vestibular. Vem á presença de 

Vossa Excelência propor a presente AÇÃO DE APURAÇÃO DE INFRAÇÃO 

ADMINISTRATIVA ÀS NORMAS DE PROTEÇÃO À CRIANÇA OU 

ADOLESCENTE, através da VARA ESPECIALIZADA DA INFÂNCIA E 

JUVENTUDE, em desfavor do Sr. Sebastião Barroso Felix. DESPACHO: "..., 

intime-se o requerido por edital para tomar conhecimento da sentença de 

fls. 15/16, bem como para que pague a importância devida, com os 

acréscimos legais, no prazo de 10(dez) dias, Afixe-se o edital no local de 

costume, e, após, certifique-se. (artigo 257, II, do NCPC); III - Determino que 

seja juntado aos autos o exemplar da publicação do edital de intimação, 

conforme determina o artigo 232, inciso III, do NCPC." Eu, Valéria Larissa 

da Silva Gomes, Estagiária, digitei. Cuiabá - MT, 27 de janeiro de 2020.

Juizados Especiais Cíveis

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003932-95.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEPH JEAN (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELA DA CRUZ OAB - MT15918-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)
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PROCESSO n. 1003932-95.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JOSEPH JEAN 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ANGELA DA CRUZ POLO PASSIVO: 

TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 16/03/2020 Hora: 11:20 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 30 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003938-05.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAELA COLETI MARQUES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA PIRES COSTA OAB - MT18614-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1003938-05.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:RAFAELA 

COLETI MARQUES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: AMANDA PIRES 

COSTA POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 16/03/2020 

Hora: 11:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 30 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003945-94.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RAQUEL BATISTA RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS PAULO ALENCAR DE OLIVEIRA OAB - MT17536-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003945-94.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:RAQUEL 

BATISTA RAMOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUIS PAULO 

ALENCAR DE OLIVEIRA POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 16/03/2020 Hora: 11:40 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 30 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003961-48.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

THAIS FONSECA FIGUEIREDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL COSTA ROCHA OAB - MT25880/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003961-48.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:THAIS FONSECA 

FIGUEIREDO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RAFAEL COSTA ROCHA 

POLO PASSIVO: UNIC EDUCACIONAL LTDA FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 16/03/2020 Hora: 11:50 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 31 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003966-70.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JULIETE DE SOUZA DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISAIAS ALVES DE SOUZA OAB - MT15768-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003966-70.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JULIETE DE 

SOUZA DIAS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ISAIAS ALVES DE 

SOUZA POLO PASSIVO: ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES 

S/A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, 

para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 

16/03/2020 Hora: 12:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 31 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004012-59.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IVALDO BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACKSON DOUGLAS BOABAID DE SOUZA OAB - MT20201-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1004012-59.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:IVALDO 

BARBOSA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MACKSON DOUGLAS 

BOABAID DE SOUZA POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 16/03/2020 Hora: 12:10 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 31 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005501-68.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO EDIBERTO PANZZA (REQUERENTE)

RONILDES PEDROSA DE AQUINO PANZZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO PALOMARES MAIOLINO DE MENDONCA OAB - MT14961-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO AUGUSTO MOTTA SOARES OAB - MT18555-O 

(ADVOGADO(A))

 

1005501-68.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da legislação 

vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimação do(a) ADVOGADO DO(A) REQUERIDO: MARCELO 

AUGUSTO MOTTA SOARES - MT18555-O para, querendo, apresentar, no 

prazo de 10 (dez) dias, contrarrazões ao recurso inominado.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007281-43.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DECALLAFFY OHANNA FABIANA FERREIRA MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA FLAVIA UCHOA OAB - MT0018385A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONDOMINIO EDIFICIO RESIDENCIAL PALMAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIANE BORDIGNON DA SILVA OAB - MT13282-O (ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1007281-43.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 
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legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: ANA 

FLAVIA UCHOA - MT0018385A , da data designada para realização de 

audiência: Tipo: Conciliação, Sala: 1ª JEC Data: 23/10/2019 Hora: 12:20 , 

que será realizada no CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DE CUIABÁ, 

Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, 275, Bairro Duque De Caxias, 

Cuiabá – MT, (Lateral do 44° Batalhão De Infantaria Motorizada), devendo 

comunicar seu(ua) cliente, cientificando(a) que o não comparecimento à 

audiência designada e não sendo apresentada justificativa até o inicio da 

audiência, implicará na extinção e arquivamento do processo, nos termos 

do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento 

das custas processuais. CUIABÁ, 11 de setembro de 2019.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004041-12.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RONICLEY PEREIRA DE QUEIROZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT19194-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1004041-12.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:RONICLEY 

PEREIRA DE QUEIROZ ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FELIPE LUIZ 

ALENCAR VILAROUCA POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 

16/03/2020 Hora: 12:20 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 31 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007281-43.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DECALLAFFY OHANNA FABIANA FERREIRA MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA FLAVIA UCHOA OAB - MT0018385A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONDOMINIO EDIFICIO RESIDENCIAL PALMAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIANE BORDIGNON DA SILVA OAB - MT13282-O (ADVOGADO(A))

 

1007281-43.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da legislação 

vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimação do(a) ADVOGADO DO(A) REQUERIDO: LUCIANE 

BORDIGNON DA SILVA - MT13282-O para, querendo, apresentar, no 

prazo de 10 (dez) dias, contrarrazões ao recurso inominado.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000969-17.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FONTIMAR TEIXEIRA SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOACIR ALMEIDA FREITAS OAB - MT727-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Autos: 1000969-17.2020.8.11.0001 

REQUERENTE: FONTIMAR TEIXEIRA SOARES REQUERIDO: CLARO S.A. 

Vistos. Processo em fase de Citação / Conciliação. A parte reclamante 

ajuizou reclamação com pedido de obrigação de fazer c/c indenizatório 

por danos morais e alegou que em novembro/19 contratou os serviços de 

internet, telefonia móvel e televisão por assinatura prestados pela parte 

reclamada, os quais não foram prestados até essa data. Sustentou que 

embora não tenha utilizado os referidos serviços, já foram encaminhadas 

02 (duas) faturas pela parte reclamada. A título de tutela provisória de 

urgência, requereu o imediato fornecimento dos serviços contratados, 

bem como que a parte reclamada se abstenha de negativar seus dados 

em razão das faturas vencidas em dezembro/19 e janeiro/20. Nos termos 

do artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será 

concedida quando houver probabilidade do direito e perigo de dano ou 

risco ao resultado útil do processo. Ainda, conforme o §3º do mencionado 

artigo, para sua concessão com natureza antecipada, não poderá existir 

perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. No caso em exame, 

mormente quanto aos protocolos de atendimento, 719193334648503, 

719193334648297, 719193334442105, dentre outros, embora seja de 

difícil aferição neste momento de cognição incompleta, entendo que há 

probabilidade do direito à concessão do pleito liminar formulado na petição 

inicial. Isto porque há evidências de que foram emitidas cobranças pela 

parte reclamada, sem que o correspondente serviço fosse prestado. 

Observa-se também que a não prestação dos serviços de 

telefonia/internet/televisão por assinatura ocasiona perigo de dano, 

causando diversos transtornos ao usuário, pois se trata de serviço 

essencial. Impõe ainda consignar que a determinação para que a parte 

reclamada forneça os serviços contratados pela parte reclamante, bem 

como se abstenha de negativar seus dados não representa perigo de 

irreversibilidade, já que a medida poderá ser revertida após a sentença, 

situação em que não se aplica o óbice do § 3º do artigo 300 do Código de 

Processo Civil. Diante do exposto, defiro a tutela de urgência para 

determinar que a parte reclamada: a) no prazo de 05 (cinco) dias, forneça 

os serviços de internet, telefonia móvel e televisão por assinatura 

contratados pela parte reclamante, sob pena de multa diária de R$200,00 

(duzentos reais), limitada à R$5.000,00 (cinco mil reais). b) se abstenha de 

negativar os dados da parte reclamante, em razão do não pagamento dos 

débitos contestados nesta ação, vencidos em dezembro/19 e janeiro/20, 

sob pena de multa fixa de R$1.000,00. Caso a inclusão do restritivo já 

tenha sido efetuada, que providencie o restabelecimento do status quo, no 

prazo de 72 horas, sob pena de multa diária de R$200,00, limitado à 

R$5.000,00. Tendo em vista a provável hipossuficiência financeira da 

parte reclamante, dispenso a prestação da caução, conforme facultado 

pelo § 1º do artigo 300 do Código de Processo Civil. Com fulcro no artigo 

6º, inciso VII, do Código de Defesa do Consumidor, e diante da 

hipossuficiência probatória do consumidor, inverto o ônus da prova, 

atribuindo à parte reclamada o encargo da prova quanto à regularidade do 

serviço prestado à parte reclamante. Cite-se. Intime-se pessoalmente a 

parte reclamada para que cumpra a ordem liminar deferida (STJ AgInt no 

REsp 1756046/PR e AgInt no AREsp 951.600/MG). Cumpra-se. 

Aguarde-se audiência de conciliação. Cuiabá/MT, data registrada no 

sistema. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002448-79.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DOMINGAS DA SILVA GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

1002448-79.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da legislação 

vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: EVALDO 

LUCIO DA SILVA - MT10462-O para, querendo, apresentar, no prazo de 

10 (dez) dias, contrarrazões ao recurso inominado.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003690-39.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA MARIA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JENIFFER DE CASTRO TENCA OAB - MT14784-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

Processo n. 1003690-39.2020.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: 

JENIFFER DE CASTRO TENCA - MT14784-O , da data designada para 

realização de audiência: Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 

16/03/2020 Hora: 14:00 , que será realizada no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DE CUIABÁ, Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, 275, Bairro 
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Duque De Caxias, Cuiabá – MT, (Lateral do 44° Batalhão De Infantaria 

Motorizada), devendo comunicar seu(ua) cliente, cientificando(a) que o 

não comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. CUIABÁ, 31 de 

janeiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1006513-20.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

KAREN CRISTINA MOREIRA ALVES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOZAN GOMES DE ANDRADE OAB - RJ157025-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURICIO MARQUES DOMINGUES OAB - SP0175513A (ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1006513-20.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: 

JOZAN GOMES DE ANDRADE - RJ157025 , da data designada para 

realização de audiência: Tipo: Conciliação, Sala: 1ª JEC Data: 17/10/2019 

Hora: 15:20 , que será realizada no CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DE 

CUIABÁ, Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, 275, Bairro Duque De 

Caxias, Cuiabá – MT, (Lateral do 44° Batalhão De Infantaria Motorizada), 

devendo comunicar seu(ua) cliente, cientificando(a) que o não 

comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. CUIABÁ, 5 de 

setembro de 2019.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1006513-20.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

KAREN CRISTINA MOREIRA ALVES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOZAN GOMES DE ANDRADE OAB - RJ157025-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURICIO MARQUES DOMINGUES OAB - SP0175513A (ADVOGADO(A))

 

1006513-20.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da legislação 

vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimação do(a) ADVOGADO DO(A) EXECUTADO: MAURICIO 

MARQUES DOMINGUES - SP0175513A para que efetue o cumprimento 

voluntário da obrigação, no prazo de 15 dias, sob pena de multa de 10%.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004045-49.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXSANDER FERREIRA PANTA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL GOMES DE FREITAS OAB - MT18613-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A (REU)

 

PROCESSO n. 1004045-49.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ALEXSANDER 

FERREIRA PANTA DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: DANIEL 

GOMES DE FREITAS POLO PASSIVO: ANHANGUERA EDUCACIONAL 

PARTICIPACOES S/A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 1ª JEC Data: 16/03/2020 Hora: 14:10 , no endereço: RUA 

TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 31 de janeiro de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009608-58.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LADYANE PIRES DIOGO ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO HENRIQUE TELES DE SOUZA OAB - MT11409-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP221386-O (ADVOGADO(A))

 

1009608-58.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da legislação 

vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimação do(a) ADVOGADO DO(A) REQUERIDO: HENRIQUE 

JOSE PARADA SIMAO - SP221386-O para, querendo, apresentar, no 

prazo de 10 (dez) dias, contrarrazões ao recurso inominado.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003104-36.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO SEBALHOS SANTANA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUTE SOUZA OLIVEIRA OAB - MT18250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

 

1003104-36.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da legislação 

vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) INTERESSADO: RUTE 

SOUZA OLIVEIRA - MT18250-O para, querendo, apresentar, no prazo de 

10 (dez) dias, contrarrazões ao recurso inominado.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002672-17.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GILSON ALVES FEITOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Juizado Sala: 1ª JEC Data: 25/09/2019 Hora: 09:50 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 1º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002672-17.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GILSON ALVES FEITOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

1002672-17.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da legislação 

vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: THIAGO 

SANTANA SILVA - MT21438-O , para, querendo, apresentar, no prazo de 

10 (dez) dias, contrarrazões ao recurso inominado.
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008403-91.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ARIANE MATOS DE PINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE GOMES DE OLIVEIRA OAB - MT25041/O (ADVOGADO(A))

ALEXANDRE IAQUINTO MATEUS OAB - MT15383-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1008403-91.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogados do(a) REQUERENTE: 

FELIPE GOMES DE OLIVEIRA - MT25041/O, ALEXANDRE IAQUINTO 

MATEUS - MT0015383A , da data designada para realização de audiência: 

Tipo: Conciliação, Sala: 1ª JEC Data: 31/10/2019 Hora: 08:40 , que será 

realizada no CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DE CUIABÁ, Rua Tenente 

Alcides Duarte de Souza, 275, Bairro Duque De Caxias, Cuiabá – MT, 

(Lateral do 44° Batalhão De Infantaria Motorizada), devendo comunicar 

seu(ua) cliente, cientificando(a) que o não comparecimento à audiência 

designada e não sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, 

implicará na extinção e arquivamento do processo, nos termos do art. 51, 

inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. CUIABÁ, 19 de setembro de 2019.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008403-91.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ARIANE MATOS DE PINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE GOMES DE OLIVEIRA OAB - MT25041/O (ADVOGADO(A))

ALEXANDRE IAQUINTO MATEUS OAB - MT15383-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

1008403-91.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da legislação 

vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimação do(a) ADVOGADO DO(A) REQUERIDO: MAURO 

PAULO GALERA MARI - MT3056-O para que efetue o cumprimento 

voluntário da obrigação, no prazo de 15 dias, sob pena de multa de 10%.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004056-78.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSUE GADEIA DE QUADRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1004056-78.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JOSUE GADEIA 

DE QUADRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS GUSTAVO 

LIMA FERNANDES POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 

16/03/2020 Hora: 14:20 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 31 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004058-48.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SUMAYA CRISTINA REDHER DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAISA PIRES VIDAL OAB - MT21600/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1004058-48.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:SUMAYA 

CRISTINA REDHER DE SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MAISA 

PIRES VIDAL POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO SA FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 16/03/2020 

Hora: 14:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 31 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004037-72.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SISTEMA DE ENSINO SAO BENEDITO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE DE OLIVEIRA GOMES OAB - MT15268/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAILTON NATANAEL DA CONCEICAO (REQUERIDO)

 

Processo n. 1004037-72.2020.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: 

CRISTIANE DE OLIVEIRA GOMES - MT15268/B-B , da data designada para 

realização de audiência: Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 

16/03/2020 Hora: 14:40 , que será realizada no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DE CUIABÁ, Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, 275, Bairro 

Duque De Caxias, Cuiabá – MT, (Lateral do 44° Batalhão De Infantaria 

Motorizada), devendo comunicar seu(ua) cliente, cientificando(a) que o 

não comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. CUIABÁ, 31 de 

janeiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004030-80.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SISTEMA DE ENSINO SAO BENEDITO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE DE OLIVEIRA GOMES OAB - MT15268/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KAREN CRISTINA MOREIRA ALVES (REQUERIDO)

 

Processo n. 1004030-80.2020.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: 

CRISTIANE DE OLIVEIRA GOMES - MT15268/B-B , da data designada para 

realização de audiência: Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 

16/03/2020 Hora: 14:50 , que será realizada no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DE CUIABÁ, Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, 275, Bairro 

Duque De Caxias, Cuiabá – MT, (Lateral do 44° Batalhão De Infantaria 

Motorizada), devendo comunicar seu(ua) cliente, cientificando(a) que o 

não comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. CUIABÁ, 31 de 

janeiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004085-31.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO GONCALVES DE LARA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO JOSE DOS SANTOS OAB - MT16263-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1004085-31.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MAURICIO 

GONCALVES DE LARA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FABIO JOSE 

DOS SANTOS POLO PASSIVO: BANCO BRADESCARD S.A FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 
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CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 16/03/2020 

Hora: 15:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 31 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004086-16.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

AURY CARDOSO DE PAULA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO JOVENTINO COELHO OAB - MT5950-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DESTA TURISMO AGENCIA DE VIAGEM EIRELI - ME (REQUERIDO)

LATAM AIRLINES GROUP S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1004086-16.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:AURY CARDOSO 

DE PAULA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCELO JOVENTINO 

COELHO POLO PASSIVO: LATAM AIRLINES GROUP S/A e outros 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 

16/03/2020 Hora: 15:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 31 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004087-98.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE HENRIQUE COSTA SOARES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Erenita Costa Soares OAB - MT9783-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CACERES COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO (REU)

 

PROCESSO n. 1004087-98.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JOSE HENRIQUE 

COSTA SOARES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ERENITA COSTA 

SOARES POLO PASSIVO: UNIMED CACERES COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 1ª JEC Data: 16/03/2020 Hora: 15:20 , no endereço: RUA 

TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 31 de janeiro de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003633-21.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MAGNA SILVA GARCIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOÃO GABRIEL SILVA TIRAPELLE OAB - MT10455-O (ADVOGADO(A))

GUILHERME FONTANA SILVEIRA OAB - MT19851-O (ADVOGADO(A))

FELIPE FELIX DOS SANTOS OAB - MT25065-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

 

Processo n. 1003633-21.2020.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogados do(a) REQUERENTE: 

GUILHERME FONTANA SILVEIRA - MT19851-O, JOÃO GABRIEL SILVA 

TIRAPELLE - MT10455-O, FELIPE FELIX DOS SANTOS - MT25065-O , da 

data designada para realização de audiência: Tipo: Conciliação juizado 

Sala: 1ª JEC Data: 16/03/2020 Hora: 15:30 , que será realizada no CEJUSC 

DOS JUIZADOS ESPECIAIS DE CUIABÁ, Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, 275, Bairro Duque De Caxias, Cuiabá – MT, (Lateral do 44° 

Batalhão De Infantaria Motorizada), devendo comunicar seu(ua) cliente, 

cientificando(a) que o não comparecimento à audiência designada e não 

sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará na 

extinção e arquivamento do processo, nos termos do art. 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. CUIABÁ, 31 de janeiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003600-31.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON NAVA NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON NAVA NETO OAB - MA15796 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A (REQUERIDO)

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

Processo n. 1003600-31.2020.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: 

MILTON NAVA NETO - MA15796 , da data designada para realização de 

audiência: Tipo: Conciliação Sala: PAUTA CONCENTRADA Data: 

20/02/2020 Hora: 17:00 , que será realizada no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DE CUIABÁ, Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, 275, Bairro 

Duque De Caxias, Cuiabá – MT, (Lateral do 44° Batalhão De Infantaria 

Motorizada), devendo comunicar seu(ua) cliente, cientificando(a) que o 

não comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. CUIABÁ, 31 de 

janeiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003645-35.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANA BEATRIZ SANTOS VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

jonathas borges hosaka OAB - MT15136-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP (REQUERIDO)

AGUIA TUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME (REQUERIDO)

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

 

Processo n. 1003645-35.2020.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: 

JONATHAS BORGES HOSAKA - MT15136-O , da data designada para 

realização de audiência: Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 

16/03/2020 Hora: 15:40 , que será realizada no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DE CUIABÁ, Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, 275, Bairro 

Duque De Caxias, Cuiabá – MT, (Lateral do 44° Batalhão De Infantaria 

Motorizada), devendo comunicar seu(ua) cliente, cientificando(a) que o 

não comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. CUIABÁ, 31 de 

janeiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004107-89.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JUCINETE FERREIRA PEDROSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GRISIELY DAIANY MACHADO OAB - MT13744-O (ADVOGADO(A))

RITA DE CASSIA BUENO DO NASCIMENTO OAB - MT23763-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1004107-89.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JUCINETE 

FERREIRA PEDROSO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: GRISIELY 

DAIANY MACHADO, RITA DE CASSIA BUENO DO NASCIMENTO POLO 

PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 1ª JEC Data: 16/03/2020 Hora: 15:50 , no endereço: RUA 

TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 31 de janeiro de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106693/2/2020 Página 201 de 473



Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003848-94.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SISTEMA DE ENSINO SAO BENEDITO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE DE OLIVEIRA GOMES OAB - MT15268/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELMA REGINA DE MAGALHAES AMORIM (REQUERIDO)

 

Processo n. 1003848-94.2020.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: 

CRISTIANE DE OLIVEIRA GOMES - MT15268/B-B , da data designada para 

realização de audiência: Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 

16/03/2020 Hora: 16:10 , que será realizada no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DE CUIABÁ, Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, 275, Bairro 

Duque De Caxias, Cuiabá – MT, (Lateral do 44° Batalhão De Infantaria 

Motorizada), devendo comunicar seu(ua) cliente, cientificando(a) que o 

não comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. CUIABÁ, 31 de 

janeiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004011-74.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SISTEMA DE ENSINO SAO BENEDITO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE DE OLIVEIRA GOMES OAB - MT15268/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROBSON VEIGA DA SILVA (REQUERIDO)

 

Processo n. 1004011-74.2020.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: 

CRISTIANE DE OLIVEIRA GOMES - MT15268/B-B , da data designada para 

realização de audiência: Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 

16/03/2020 Hora: 16:20 , que será realizada no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DE CUIABÁ, Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, 275, Bairro 

Duque De Caxias, Cuiabá – MT, (Lateral do 44° Batalhão De Infantaria 

Motorizada), devendo comunicar seu(ua) cliente, cientificando(a) que o 

não comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. CUIABÁ, 31 de 

janeiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003240-96.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLEONICE FERNANDA DE SOUZA CASTILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

joeli mariane castelli OAB - MT16746-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

1003240-96.2020.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da legislação 

vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: JOELI 

MARIANE CASTELLI - MT16746-O , para no prazo de 5 dias, apresentar 

documentação inicial, endereço, procuração, etc..., por não constar nos 

autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004126-95.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA ELISABETHE DE LIMA SOUZA THAINES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUGO VICTOR TEIXEIRA DOS REIS OAB - MT196120-O (ADVOGADO(A))

RAFAEL SOUZA NASCIMENTO OAB - MT21417-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEONICE OLIVEIRA SILVEIRA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1004126-95.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:LARISSA 

ELISABETHE DE LIMA SOUZA THAINES ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: HUGO VICTOR TEIXEIRA DOS REIS, RAFAEL SOUZA 

NASCIMENTO POLO PASSIVO: LEONICE OLIVEIRA SILVEIRA FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 16/03/2020 

Hora: 16:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 31 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004020-36.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SISTEMA DE ENSINO SAO BENEDITO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE DE OLIVEIRA GOMES OAB - MT15268/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONELI SANTANA CORREA (REQUERIDO)

 

Processo n. 1004020-36.2020.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: 

CRISTIANE DE OLIVEIRA GOMES - MT15268/B-B , da data designada para 

realização de audiência: Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 

16/03/2020 Hora: 16:30 , que será realizada no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DE CUIABÁ, Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, 275, Bairro 

Duque De Caxias, Cuiabá – MT, (Lateral do 44° Batalhão De Infantaria 

Motorizada), devendo comunicar seu(ua) cliente, cientificando(a) que o 

não comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. CUIABÁ, 31 de 

janeiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004127-80.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DA SILVA BELEM (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1004127-80.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JOSE DA SILVA 

BELEM ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULA ARAUJO COSTA POLO 

PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 16/03/2020 Hora: 16:50 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 31 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008289-55.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ EDUARDO CARDOZO VIEGAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELA BALIEIRO SOUKEF VIEGAS OAB - MT9502-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE BARBOSA DE FIGUEIREDO (REQUERIDO)

 

Processo n. 1008289-55.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: 

MARCELA BALIEIRO SOUKEF VIEGAS - MT9502-O , da data designada 

para realização de audiência: Tipo: Conciliação, Sala: 1ª JEC Data: 

30/10/2019 Hora: 12:00 , que será realizada no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DE CUIABÁ, Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, 275, Bairro 

Duque De Caxias, Cuiabá – MT, (Lateral do 44° Batalhão De Infantaria 
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Motorizada), devendo comunicar seu(ua) cliente, cientificando(a) que o 

não comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. CUIABÁ, 18 de 

setembro de 2019.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003878-32.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LANDER DA SILVA DUARTE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL COSTA PARRIAO OAB - MT13944-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Autos: 1003878-32.2020.8.11.0001 AUTOR: 

LANDER DA SILVA DUARTE REQUERIDO: ENERGISA S/A Vistos. 

Processo em fase de Citação / Conciliação. A parte reclamante ajuizou 

reclamação com pedido declaratório de inexistência de débito c/c 

indenizatório por danos morais e alegou que é usuária dos serviços 

prestados pela parte reclamada, e que foram emitidas cobranças 

indevidas em período que seu imóvel residencial estava inabitado. 

Sustentou que em razão da cobrança excessiva, foi compelida a firmar 

contrato de confissão dívida com a parte reclamada. A título de tutela 

provisória de urgência, requereu: a) a suspensão das cobranças relativas 

ao mencionado contrato de confissão de dívida; b) que a parte reclamada 

se abstenha de negativar seus dados; c) o restabelecimento do serviço 

de energia elétrica em sua unidade consumidora. Nos termos do artigo 300 

do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando 

houver probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil 

do processo. Ainda, conforme o §3º do mencionado artigo, para sua 

concessão com natureza antecipada, não poderá existir perigo de 

irreversibilidade dos efeitos da decisão. No caso em exame, em cognição 

incompleta típica deste momento, entendo que não há demonstração da 

probabilidade do direito, pois os documentos juntados nos autos são 

insuficientes para evidenciar que houve coação da parte reclamante na 

celebração do contrato de confissão de dívida. Não havendo 

demonstração da probabilidade do direito, fica prejudicada a análise dos 

demais pressupostos para a concessão da tutela de urgência. Diante do 

exposto, indefiro a tutela de urgência. Com fulcro no artigo 6º, inciso VII, 

do Código de Defesa do Consumidor, e diante da hipossuficiência 

probatória do consumidor, inverto o ônus da prova, atribuindo à parte 

reclamada o encargo da prova quanto à regularidade da cobrança 

contestada nos autos. Cite-se. Intime-se. Cumpra-se. Aguarde-se 

audiência de conciliação. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003892-16.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO OLIVEIRA DUTRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KATIA DE CAMARGO OAB - MT17756/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Autos: 1003892-16.2020.8.11.0001 

REQUERENTE: FRANCISCO OLIVEIRA DUTRA REQUERIDO: BANCO BMG 

S.A Vistos. Processo em fase de Citação / Conciliação. A parte 

reclamante ajuizou reclamação com pedido declaratório de inexistência de 

débito c/c indenizatório por danos materiais e morais e alegou que em 

junho/2010 firmou contrato de empréstimo consignado com a parte 

reclamada, para pagamento em 48 (quarenta e oito) parcelas, no valor de 

R$87,80, cada. Sustentou que em agosto/2013 a parte reclamada deixou 

de efetuar as cobranças do mencionado empréstimo, retomando a 

cobrança em janeiro/2017. Afirmou que os descontos em sua folha de 

pagamento persistem até esta data, mesmo tendo adimplido o contrato de 

empréstimo. A título de tutela provisória de urgência, requereu a imediata 

suspensão das cobranças realizadas pela parte reclamada em sua folha 

de pagamento. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a 

tutela de urgência será concedida quando houver probabilidade do direito 

e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ainda, conforme o 

§3º do mencionado artigo, para sua concessão com natureza antecipada, 

não poderá existir perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. No 

caso em exame, em cognição incompleta típica deste momento, entendo 

que não há demonstração da probabilidade do direito, pois os documentos 

juntados nos autos são insuficientes para evidenciar que houve o 

pagamento das 48 parcelas no valor de R$87,80 do contrato firmado entre 

as partes. Não havendo demonstração da probabilidade do direito, fica 

prejudicada a análise dos demais pressupostos para a concessão da 

tutela de urgência. Diante do exposto, indefiro a tutela de urgência. 

Cite-se. Intime-se. Cumpra-se. Aguarde-se audiência de conciliação. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA 

MARQUES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003961-48.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

THAIS FONSECA FIGUEIREDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL COSTA ROCHA OAB - MT25880/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Autos: 1003961-48.2020.8.11.0001 

REQUERENTE: THAIS FONSECA FIGUEIREDO REQUERIDO: UNIC 

EDUCACIONAL LTDA Vistos. Processo em fase de Citação / Conciliação. 

A parte reclamante ajuizou reclamação com pedido declaratório de 

inexistência de débito c/c indenizatório por danos morais e alegou que em 

novembro/19 ingressou com ação judicial em desfavor da parte 

reclamada, a fim de desconstituir débito indevido por ela cobrado, no valor 

de R$24.128,19. Sustentou que as partes firmaram acordo naqueles 

autos, sendo pactuado que seria realizada a baixa definitiva do 

mencionado débito. Afirmou que em janeiro/20 a parte reclamada lhe 

enviou termo de confissão de dívida relativamente ao débito objeto daquela 

demanda. A título de tutela provisória de urgência, requereu a imediata 

suspensão do termo de confissão de dívida elaborado pela parte 

reclamada. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela 

de urgência será concedida quando houver probabilidade do direito e 

perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ainda, conforme o 

§3º do mencionado artigo, para sua concessão com natureza antecipada, 

não poderá existir perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. No 

caso em exame, em cognição incompleta típica deste momento, entendo 

que não há demonstração da probabilidade do direito, pois os documentos 

juntados nos autos são insuficientes para evidenciar que descumprimento 

do acordo firmado entre as partes nos autos da ação 

1017797-25.2019.8.11.0001. Isso porque o acordo naquela ação foi 

firmado em 28/1/2010 (ID 28673636) e o termo de confissão de dívida 

apresentado no ID 28673631 foi emitido em data anterior, o que se 

demonstra através da data de vencimento da primeira parcela do referido 

documento, qual seja, 13/1/2020. Não havendo demonstração da 

probabilidade do direito, fica prejudicada a análise dos demais 

pressupostos para a concessão da tutela de urgência. Diante do exposto, 

indefiro a tutela de urgência. Cite-se. Intime-se. Cumpra-se. Aguarde-se 

audiência de conciliação. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003915-59.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MAICKON DOUGLAS LIMA CAITANO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CESAR HENRIQUE DE ALMEIDA SAMPAIO OAB - MT20712-O 
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(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

99 TAXIS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Autos: 1003915-59.2020.8.11.0001 

REQUERENTE: MAICKON DOUGLAS LIMA CAITANO REQUERIDO: 99 TAXIS 

DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA. Vistos. Processo em fase de 

Citação / Conciliação. A parte reclamante ajuizou reclamação com pedido 

de obrigação de fazer c/c indenizatório por danos materiais e morais e 

alegou desempenhava a atividade de motorista através do aplicativo da 

parte reclamada, contudo, em outubro/19 seu cadastro foi desativado, sob 

a justificativa de que havia descumprido os termos de uso especificados 

pela parte reclamada. A título de tutela provisória de urgência, requereu 

sua imediata reintegração na plataforma digital a parte reclamada. Nos 

termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência 

será concedida quando houver probabilidade do direito e perigo de dano 

ou risco ao resultado útil do processo. Ainda, conforme o §3º do 

mencionado artigo, para sua concessão com natureza antecipada, não 

poderá existir perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. No caso 

em exame, em cognição incompleta típica deste momento, entendo que não 

há demonstração da probabilidade do direito, pois os documentos juntados 

nos autos são insuficientes para evidenciar que não houve 

descumprimento dos termos de uso da plataforma digital da parte 

reclamada, conforme informado por ela quando o cadastro da parte 

reclamante foi desativado (ID 28654287). Não havendo demonstração da 

probabilidade do direito, fica prejudicada a análise dos demais 

pressupostos para a concessão da tutela de urgência. Diante do exposto, 

indefiro a tutela de urgência. Cite-se. Intime-se. Cumpra-se. Aguarde-se 

audiência de conciliação. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014644-81.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EMERSON KLEIN CORREA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IRAN DA CUNHA GOMES DA SILVA OAB - MT21336-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1014644-81.2019.8.11.0001 REQUERENTE: EMERSON 

KLEIN CORREA REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos. Relatório 

minucioso dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). EMERSON KLEIN CORREA 

ajuizou reclamação com pedido indenizatório em desfavor do BANCO 

BRADESCO S/A. Em síntese, alegou que desconhece o crédito 

reivindicado pela parte reclamada que resultou no restritivo de crédito em 

seu nome. Ao final, postulou a declaração de inexistência de dívida, 

exclusão do restritivo e indenização por danos morais. Devidamente 

citada, a parte reclamada apresentou contestação no ID 27591381 e 

arguiu as preliminares de inépcia da inicial e falta de interesse de agir. No 

mérito, sustentou a inexistência de culpa, ausência de dano moral. Ao 

final, requereu a improcedência dos pedidos da inicial. Ata da audiência de 

conciliação acostada no ID 27270378 e impugnação à contestação 

apresentada no ID 27616000. INÉPCIA DA INICIAL. Nos termos 330 do CPC, 

“considera-se inepta a petição inicial quando: I - lhe faltar pedido ou causa 

de pedir; II - o pedido for indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais 

em que se permite o pedido genérico; III - da narração dos fatos não 

decorrer logicamente a conclusão; IV - contiver pedidos incompatíveis 

entre si. ” Em se tratando de ação de competência dos Juizados Especiais, 

o artigo 330 do CPC deve ser interpretado com o menor rigor processual 

possível, devendo ser flexibilizado para que não sejam violados os 

princípios da simplicidade e informalidade (art. 2º da Lei 9.099/95). Isto 

porque, o pedido formulado no Juizado Especial deve ser formalizado de 

forma simples e sucinta (art. 14, § 1º, da Lei 9.099/95), permitindo, 

inclusive, a postulação sem a representação de advogados para causas 

até 20 salários mínimos (art. 9º da Lei 9.099/95). Com base nestas 

ponderações, pode-se afirmar que, as petições iniciais ajuizadas perante 

o Juizado Especial devem observar o mínimo do rigor processual, apenas 

para que não dificulte à parte reclamada exercer seu direito de defesa. 

Neste sentido: RECURSO INOMINADO – RECLAMAÇÃO INDENIZATÓRIA – 

PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – NÃO 

CONFIGURAÇÃO DE INÉPCIA DA INICIAL – DEVER DE OBSERVÂNCIA DOS 

PRINCÍPIOS DA ORALIDADE E SIMPLICIDADE – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO 

PARA A PARTE ADVERSA – SENTENÇA REFORMADA PARA AFASTAR A 

INÉPCIA DA INICIAL (...) 1 – Em razão dos princípios da oralidade e 

simplicidade, vigentes no sistema dos juizados especiais, a reclamação 

realizada no PROCON pode ser recebida como petição inicial, mormente 

quando possível aferir pedido certo e determinado. Ausência de prejuízo 

para a parte ex adversa, que pôde se defender de todas as alegações da 

exordial. (...) (TJMT TRU 620090207413/2013, HILDEBRANDO DA COSTA 

MARQUES, Turma Recursal Única, Data do Julgamento 17/07/2013, Data 

da publicação no DJE 17/07/2013). A parte reclamada em sua defesa 

alega que a petição inicial seria inepta por ausência de documento 

imprescindível para interposição da ação, consulta extraída no balcão dos 

órgãos de proteção ao crédito. Nos termos do artigo 320 do CPC, a petição 

inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da 

ação. O ajuizamento de ação sem a juntada de documento imprescindível 

ocasiona a inépcia da inicial e implica no julgamento sem resolução de 

mérito. Impõe elucidar que o documento imprescindível se refere a 

demonstração regular do exercício do direito de ação e não do direito 

material, pois a ausência deste implicará na improcedência do pedido e 

não na extinção sem resolução de mérito. Neste sentido: PROCESSO 

CIVIL. RECURSO ESPECIAL. (...) PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE 

JUNTADA DOS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DO ALEGADO - A 

jurisprudência deste STJ reconhece que a petição inicial deve vir 

acompanhada dos documentos necessários à comprovação do regular 

exercício do direito de ação, o que não inclui, em regra, os documentos 

probantes do direito material alegado pelo autor, os quais poderão ser 

produzidos no momento processual oportuno. - A prova relativa à 

existência, ou não, de comprometimento ilegal de renda do mutuário não 

constitui documento imprescindível à propositura da ação de embargos 

fundada em excesso de execução e, ainda que indispensável fosse, não 

autoriza de plano o indeferimento da petição inicial por inépcia, mas a 

abertura de prazo à parte interessada para que supra o vício existente. - 

Recurso especial não conhecido. (STJ REsp 497.742/SE, Rel. Ministra 

NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/06/2003, DJ 

04/08/2003 p. 301). Examinando o extrato acostado aos autos ID 

25599997, nota-se que a apresentação de extrato de balcão não é 

imprescindível para o ajuizamento da ação de inscrição indevida, visto que 

o documento juntado pela parte ID 25599997 evidencia a inscrição. Por 

isso, a preliminar de inépcia da inicial deve ser afastada. AUSÊNCIA DE 

INTERESSE DE AGIR. Segundo a Teoria da Asserção, o simples fato de a 

parte reclamante ter imputado à parte reclamada a prática de ato ilícito, 

independentemente da análise da tese de defesa e do conjunto fático 

probatório, é suficiente para a demonstração de seu interesse processual. 

Entender de forma contrária violaria frontalmente o Princípio ao Livre 

Acesso ao Poder Judiciário, ancorado no artigo 5º, inciso XXXV, da CRFB. 

Neste sentido: “(...) INTERESSE DE AGIR, LEGITIMIDADE E POSSIBILIDADE 

JURÍDICA DO PEDIDO. (...) 3. Deste modo, uma vez constatada a 

não-observância de tais regras básicas, surge o interesse-necessidade 

para a tutela pleiteada. Vale observar, ainda, que as condições da ação 

são vistas in satu assertionis ("Teoria da Asserção"), ou seja, conforme a 

narrativa feita pelo demandante, na petição inicial. Desse modo, o 

interesse processual exsurge da alegação do autor, realizada na inicial, o 

que, ademais, foi constatado posteriormente na instância ordinária. Tudo 

isso implica reconhecer a não-violação dos arts. 3º e 267, VI, do CPC. 

(...)” (STJ REsp 470.675/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 16.10.2007, DJ 29.10.2007 p. 201) Desta forma, em 

análise do caso concreto, nota-se que a simples alegação contida na 

inicial de que a parte reclamada causou dano moral à parte reclamante é 

suficiente para evidenciar o interesse processual. Portanto, não havendo 

razão a arguição preliminar de ausência de interesse processual, 
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rejeita-se. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. Em exame a narrativa das 

partes, nota-se que para a solução do presente conflito independe de 

novas provas, visto que os fatos controvertidos só podem ser 

comprovados por meio documental. Com fulcro nos artigos 370 e 371 do 

CPC, em que disciplinam o Princípio da Livre Apreciação Motivada das 

Provas e para que não haja procrastinação ao trâmite processual deste 

feito (artigo 5º, inciso LXXVIII, CRFB), julgo desnecessária a produção de 

outras provas em audiência de instrução. Desta forma, com fulcro no 

artigo 355, inciso I do CPC, passo ao julgamento antecipado da lide e ao 

exame do mérito. COBRANÇA DE DÍVIDA DESCONHECIDA. É do credor o 

ônus de provar a higidez do seu crédito, para legitimar as ações adotadas 

para seu recebimento, inclusive a inscrição do nome do devedor nos 

órgãos de proteção ao crédito. E é assim, primeiro, por se tratar do fato 

constitutivo do seu direito (art. 373, inciso I, do CPC) e, depois, por não ser 

razoável atribuir ao devedor a obrigação de fazer prova de fato negativo. 

Neste sentido: APELAÇÕES CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. 

NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO E DE EXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO 

NEGATIVA. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. ÔNUS DA PARTE 

RÉ. DECLARAÇÃO INEXISTÊNCIA DO DÉBITO E DETERMINAÇÃO DE 

CANCELAMENTO DO REGISTRO QUE SE IMPÕE. DEVER DE INDENIZAR 

CONFIGURADO. QUANTUM INDENITÁRIO E HONORÁRIOS DE 

SUCUMBÊNCIA MAJORADOS. Negativa de contratação e de existência de 

débito. Caso em que o autor nega a existência de contratação e de débito 

junto à instituição financeira ré, razão pela qual afirma que inscrição do 

seu nome em órgão de proteção ao crédito foi indevida. O ônus da prova 

da contratação e utilização de cartão de crédito e da origem do débito que 

motivou a inscrição desabonatória é da ré, porquanto inviável exigir-se do 

autor prova negativa. Faturas confeccionadas pela ré que não se prestam 

para provar a contratação. Não tendo a demandada se desincumbido do 

ônus da prova que lhe competia, impõe-se a declaração de nulidade da 

dívida e a determinação de cancelamento da inscrição negativa. Valor da 

indenização. 1. A indenização por danos morais deve ser quantificada 

com ponderação, devendo atender aos fins a que se presta - 

compensação do abalo e atenuação do sofrimento - sem representar, 

contudo, enriquecimento sem causa da parte ofendida. 2. O valor fixado 

(R$ 6.000,00) está aquém o parâmetro adotado por esta Câmara em casos 

análogos, comportando majoração para R$ 8.000,00. Honorários. 

Comportam majoração os honorários advocatícios fixados na sentença, 

considerando o valor da condenação e o disposto no artigo 85, §§ 2º e 11 

do NCPC. APELAÇÃO DO RÉU DESPROVIDA. APELAÇÃO DO AUTOR 

PROVIDA. (TJ-RS - AC: 70075554006 RS, Relator: Carlos Eduardo 

Richinitti, Data de Julgamento: 22/11/2017, Nona Câmara Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 24/11/2017) A parte reclamante alega 

desconhecer a dívida correspondente ao restritivo de crédito em seu 

nome, incluído pela parte reclamada, no valor de R$93,90/ R$374,64/ 

R$160,35 (ID 25599997). Em exame do conjunto fático probatório 

disponível nos autos, nota-se que não foi juntado pela reclamada nada que 

comprove a origem da dívida. Assim, pela insuficiência de provas da 

origem do crédito, aplicam-se as regras de hermenêutica, segundo as 

quais, nesses casos, decide-se em desfavor da parte que possui o 

encargo probatório. Portanto, não havendo obrigação a ser cumprida pela 

parte reclamante, a cobrança é indevida e conduta ilícita da parte 

reclamada encontra-se configurada. DANO MORAL. Em virtude da 

imprecisão terminológica utilizada no artigo 5º, incisos V e X, da 

Constituição Federal, a expressão dano moral possui inúmeras definições 

doutrinárias e jurisprudências. Sem que se adentre a esta discussão, em 

síntese, com base na jurisprudência do STJ abaixo transcrito, podemos 

definir dano moral como toda ofensa aos direitos da personalidade, 

podendo ser classificada em honra objetiva consistente na ofensa à 

reputação social e a subjetiva se reportando ao sofrimento suportado. 

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE 

EXTRACONTRATUAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, 

CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO INDICAÇÃO. SÚMULA 284/STF. 

DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. ART. 52 DO CC/02. PROTEÇÃO DE 

SUA PERSONALIDADE, NO QUE COUBER. HONRA OBJETIVA. LESÃO A 

SUA VALORAÇÃO SOCIAL. BOM NOME, CREDIBILIDADE E REPUTAÇÃO. 

PROVA. INDISPENSABILIDADE.(...) 5. Os danos morais dizem respeito à 

dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a 

atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos 

essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em 

comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra 

subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). 6. As 

pessoas jurídicas merecem, no que couber, a adequada proteção de seus 

direitos da personalidade, tendo a jurisprudência dessa Corte consolidado, 

na Súmula 227/STJ, o entendimento de que as pessoas jurídicas podem 

sofrer dano moral. 7. A tutela da personalidade da pessoa jurídica, que 

não possui honra subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, 

a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua 

fama e reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o 

da pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na 

necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no 

meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 

9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de 

danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer 

tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do 

cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in re ipsa). Precedente. (...) (STJ 

REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, 

julgado em 20/08/2019, REPDJe 18/09/2019, DJe 22/08/2019) Por esta 

razão, tanto as pessoas naturais quanto as pessoas jurídicas podem 

sofrer dano moral, contudo, estas últimas por possuírem apenas honra 

objetiva, eis que detentoras de reputação social, mas não de honra 

subjetiva, porquanto são desprovidas de sentimentos (Súmula 227 do 

STJ). Assim, a indisponibilidade de crédito tem o condão de gerar o dano 

moral. Em exame do caso concreto, com base no extrato juntado no ID 

25599997, nota-se que o restritivo impugnado foi o primeiro registrado, 

estando caracterizado o dano moral na modalidade objetiva e subjetiva. 

Isto porque este fato tem o condão de denegrir a imagem do consumidor 

no meio social e proporcionar sentimentos indesejados como frustração, 

angústia e ansiedade. Portanto, diante da indisponibilidade do crédito é 

devido o dano moral. QUANTUM INDENIZATÓRIO DO DANO MORAL. Em 

relação ao quantum indenizatório do dano moral, este deve atender a uma 

dupla finalidade: compensação e repressão. Assim, há que se observar 

tanto a capacidade econômica da vítima quanto do ofensor, evitando o 

enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida. 

Ademais, deve ser considerada também a extensão da culpa e do dano 

(subjetivo e/ou objetivo), para que não sejam violados os Princípios da 

Razoabilidade e da Proporcionalidade. Neste sentido preconiza a 

jurisprudência do STJ: (...)RESPONSABILIDADE CIVIL. (...) DANOS 

MORAIS E ESTÉTICOS. VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA COM 

RAZOABILIDADE. (...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais 

e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado 

por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora 

estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo, da 

capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o 

caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível rever o valor a 

ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em 

violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não 

se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE 

SANTA CATARINA desprovido. (STJ AgRg no AREsp 253.665/SC, Rel. 

Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 

21/03/2013, DJe 11/04/2013) Neste contexto, o valor indenizatório deve 

satisfazer ao caráter compensatório, servindo, ainda como desincentivo à 

repetição da conduta ilícita. Portanto, sopesando estes critérios e 

considerando as peculiaridades do caso concreto, mormente quanto aos 

valores dos restritivos R$93,90/ R$374,64/ R$160,35 (ID 25599997), 

entendo como razoável e suficiente para a compensação do dano moral a 

quantia de R$4.000,00. DISPOSITIVO. Posto isso, proponho: a) rejeitar as 

preliminares arguidas e b) julgar parcialmente procedente os pedidos 

contidos na inicial, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do 

Código de Processo Civil; c) declarar a inexistência do débito de R$93,90; 

R$374,64; R$160,35 (ID 25599997). d) determinar que a parte reclamada 

no prazo de 05 (cinco) dias, providencie a exclusão do restritivo de 

crédito em nome da parte reclamante, sob pena de multa diária de R$ 

200,00 (duzentos reais), limitada a R$12.000,00 (doze mil reais); e) 

condenar a parte reclamada, pagar a parte reclamante a quantia de R$ 

4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, corrigida 

monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir desta data (Súmula 362 

do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, 

a partir do evento danoso por envolver ilícito extracontratual (Súmula 54 

do STJ); Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos dos 

artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Intimem-se. Preclusas as vias 

recursais, intimem-se novamente as partes, agora, para que, no prazo de 

5 (cinco) dias, requeiram o que entenderem de direito, sob pena dos autos 

serem encaminhados ao arquivo. Havendo condenação que enseje 
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cumprimento de sentença, o credor deverá apresentar planilha de cálculo 

detalhada, demonstrando o valor atualizado do débito, com exata 

observância ao comando judicial. Para que não sejam apresentados 

cálculos sem credibilidade, recomendamos que os valores sejam 

atualizados prioritariamente por meio da função “atualização monetária” 

disponível no sítio DrCalc.net (http://www.drcalc.net/correcao.asp?

it=3&ml=Calc), visto que, além de se tratar de um sítio confiável, satisfaz 

plenamente as peculiaridades necessárias para o caso concreto, em que 

o termo inicial dos juros e da correção monetária são distintos. Destaca-se 

que neste cálculo não deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do 

CPC (Lei nº 13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a 

intimação específica do devedor para o pagamento, conforme 

entendimento já firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso 

Repetitivo REsp 1102460/RS). Com o objetivo do proporcionar o máximo de 

celeridade à fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o devedor deverá 

atender o disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque 

informando o número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação 

dos bens passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que 

pretende que sejam utilizados (BACENJUD e RENAJUD). Não havendo 

manifestação das partes, arquive-se. Submeto o presente projeto de 

decisão à homologação do Magistrado Togado, para que surta os efeitos 

legais previstos no artigo 40 da Lei 9099/95. Brunna Neves Juíza Leiga ----

-------------------------------------------------------------------- Vistos. Para que 

produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40, da Lei 

nº 9.099/95 c/c artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual 

nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado nos autos. Cuiabá/MT, 

data registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013954-52.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA APARECIDA DE TOLEDO (REQUERENTE)

EVERTON DA SILVA CANDIDO (REQUERENTE)

CARLOS HENRIQUE DA SILVA SIQUEIRA (REQUERENTE)

ANTONIO ALVES DOS REIS JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS BARELLA OAB - MT0019537A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP (REQUERIDO)

JGA TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME (REQUERIDO)

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP117417-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1013954-52.2019.8.11.0001 REQUERENTE: ANTONIO 

ALVES DOS REIS JUNIOR, CARLOS HENRIQUE DA SILVA SIQUEIRA, 

JULIANA APARECIDA DE TOLEDO, EVERTON DA SILVA CANDIDO 

REQUERIDO: CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A., 

JGA TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, TUIUTUR VIAGENS E 

TURISMO LTDA - EPP Vistos etc. ANTONIO ALVES DOS REIS JUNIOR E 

OUTROS ajuizaram reclamação com pedido declaratório de inexistência de 

débito c/c indenizatório por danos morais em desfavor de CVC BRASIL 

OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S/A, JABIRUS VIAGENS E 

TURISMO LTDA.), TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA ME. Em síntese 

alegaram que contrataram pacote turístico da parte promovida, para 

realização de viagem para Buenos Aires com saída dia 06/09/2018, e 

retorno dia 10/09/2018. Sustentou que em contato com a parte promovida 

no dia 03/09/2018, teve sua viagem remanejada para 05/09/2018 com 

conexão de 10 horas em São Paulo, para assim poder chegar na data 

prevista em 06/09/2018. Ao final postulou o pagamento de danos morais e 

multa de alteração de contrato. Devidamente citadas, as partes 

promovidas apresentaram contestação no ID 26931604 e arguiram 

preliminarmente a ilegitimidade passiva da CVC e no mérito, sustentaram a 

existência de culpa de terceiro e ausência de dano moral. Ao final, a 

improcedência dos pedidos. Ata da audiência de conciliação acostada ID 

27154787 e impugnação no ID 27557222. É a síntese do necessário. 

Relatório minucioso dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). Ilegitimidade 

passiva CVC BRASIL. A indicação na petição inicial, da parte promovida, 

trazendo como causa de pedir fundamentos que evidenciam a existência 

de uma suposta relação jurídica de direito material com a parte 

promovente, é suficiente para sustentar a legitimidade das partes, como 

preconizado pela Teoria da Asserção, amplamente aceita no c. STJ: 

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 

AQUISIÇÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS POR INTERMÉDIO DE INSTITUIÇÃO 

FINANCEIRA. LEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. 

TEORIA DA ASSERÇÃO. PRECEDENTES. PRESCRIÇÃO. PRAZO. TERMO 

INICIAL. CIÊNCIA DA LESÃO. TEORIA DA ACTIO NATA. MOMENTO DA 

OCORRÊNCIA DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO 

REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Não há ilegitimidade passiva nas hipóteses 

em que a pertinência subjetiva do réu em relação à pretensão deduzida em 

juízo torna-se evidente à luz da teoria da asserção, segundo a qual as 

condições da ação devem ser aferidas tomando como pressuposto, 

provisoriamente, apenas em juízo de admissibilidade da demanda, as 

próprias afirmações ou alegações contidas na petição inicial, 

dispensando-se qualquer atividade probatória. (...) 3. Agravo regimental a 

que se nega provimento. (STJ AgRg no AREsp 740.588/SP, Rel. Ministro 

MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/10/2015, 

DJe 16/11/2015) Diante do exposto, em exame apenas das alegações 

contidas na inicial, nota-se que as partes da relação jurídica de direito 

material (relação contratual, pacote de turismo e passagens aéreas) 

coincidem com as partes desta demanda, tornando-as partes legítimas 

para figurar no polo ativo e passivo. Por fim, relevante consignar que a 

discussão quanto à responsabilidade civil da parte promovida, depende da 

análise da tese de defesa e do conjunto fático probatório, pontos que 

serão examinados de forma apropriada, no mérito da demanda. Portanto, 

não havendo razão a arguição de ilegitimidade passiva, rejeita-se. 

Julgamento antecipado da lide. Em exame a narrativa das partes, nota-se 

que para a solução do presente conflito independe de novas provas, visto 

que os fatos controvertidos só podem ser comprovados por meio 

documental. Com fulcro nos artigos 370 e 371 do CPC, em que disciplinam 

o Princípio da Livre Apreciação Motivada das Provas e para que não haja 

procrastinação ao trâmite processual deste feito (artigo 5º, inciso LXXVIII, 

CRFB), julgo desnecessária a produção de outras provas em audiência de 

instrução. Desta forma, com fulcro no artigo 355, inciso I do CPC, passo ao 

julgamento antecipado da lide e ao exame do mérito. Alteração do contrato 

por parte da companhia aérea. Nos termos do artigo 229 do Código 

Brasileiro de Aeronáutica, o passageiro tem direito ao reembolso integral 

do valor já pago quando a alteração por foi iniciativa do transportador. 

Quanto ao reembolso da passagem, a Resolução 400/2016 da ANAC 

prevê que as alterações, em especial quanto ao horário e itinerário, 

deverão ser informadas ao passageiro com antecedência de 72 horas e 

as alterações não poderão ser superior a 30 minutos para voos 

domésticos e de 1 hora para voos internacionais em relação aos horários 

originalmente contratados. A não observância destes limites, o passageiro 

poderá optar pela reacomodação em outro voo ou o reembolso integral do 

valor já pago. Estas são as regras previstas no artigo 12 da Resolução 

400/2016 da ANAC: Art. 12. As alterações realizadas de forma 

programada pelo transportador, em especial quanto ao horário e itinerário 

originalmente contratados, deverão ser informadas aos passageiros com 

antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas. § 1º O transportador 

deverá oferecer as alternativas de reacomodação e reembolso integral, 

devendo a escolha ser do passageiro, nos casos de: I - informação da 

alteração ser prestada em prazo inferior ao do caput deste artigo; e II - 

alteração do horário de partida ou de chegada ser superior a 30 (trinta) 

minutos nos voos domésticos e a 1 (uma) hora nos voos internacionais em 

relação ao horário originalmente contratado, se o passageiro não 

concordar com o horário após a alteração. § 2º Caso o passageiro 

compareça ao aeroporto em decorrência de falha na prestação da 

informação, o transportador deverá oferecer assistência material, bem 

como as seguintes alternativas à escolha do passageiro: I - 

reacomodação; II - reembolso integral; e III - execução do serviço por outra 

modalidade de transporte. Em exame do conjunto fático probatório 

disponível nos autos, nota-se que não há qualquer prova de que a 

alteração do horário de embarque foi previamente informada aos 

passageiros. Pelo contrário, analisando “prints” do WhatsApp inseridos na 

exordial (ID 25443140 fls.4) os reclamantes foram informados pela 

preposta da reclamada do novo itinerário dos voos, no dia 03/09/2018, 

sendo o embarque alterado para dia 05/09/2018, um dia antes do 

embarque original (06/09/2018). Por isso, vale lembrar que, no presente 
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caso, o ônus probatório pertence ao fornecedor dos serviços, visto que 

deve ser proporcionando ao consumidor a facilitação de prova de seus 

direitos (art. 6º, VIII, CDC) e por ser ele hipossuficiente para a elucidação 

dos fatos controvertidos. Desse modo, pela insuficiência de provas, 

aplicam-se as regras de hermenêutica, segundo as quais, nesses casos, 

decide-se em desfavor da parte que possui o encargo probatório, 

concluindo-se que efetivamente que a alteração do horário do voo não foi 

previamente informada à parte reclamante. Excludente de culpabilidade. 

Os fabricantes, produtores, construtores, importadores, comerciantes, 

fornecedores e os prestadores de serviço, possuem responsabilidade 

civil objetiva, sendo presumida a culpa (art. 12 e 14 do CDC). No entanto, a 

responsabilidade objetiva pode ser excluída em caso de culpa exclusiva 

do consumidor e de terceiro (§ 3º, incisos III e II, respectivamente dos 

artigos 12 e 13 do CDC), bem como nos casos fortuitos e de força maior, 

conforme entendimento jurisprudencial pacificado do STJ: RECURSO 

ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSPORTE DE PASSAGEIROS. 

CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. METROPOLITANO. ROUBO 

COM ARMA BRANCA SEGUIDO DE MORTE. ESCADARIA DE ACESSO À 

ESTAÇÃO METROVIÁRIA. CASO FORTUITO EXTERNO. EXCLUDENTE DE 

RESPONSABILIDADE CIVIL. PRECEDENTES. APELO PROVIDO. 1. Nos 

termos da jurisprudência firmada nesta Corte Superior, a responsabilidade 

do transportador em relação aos passageiros é objetiva, somente 

podendo ser elidida por fortuito externo, força maior, fato exclusivo da 

vítima ou por fato doloso e exclusivo de terceiro. (...)(STJ REsp 

974.138/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 

22/11/2016, DJe 09/12/2016) Neste contexto, com o objetivo de afastar 

sua responsabilidade objetiva, a parte promovida sustenta que o dano foi 

ocasionado por culpa exclusiva de terceiros e, por isso, não possui 

responsabilidade civil. Todavia, no caso concreto, observa-se que não há 

culpa exclusiva de terceiro, pois a parte promovida contribuiu para a 

concretização do dano, visto que é de sua responsabilidade os serviços 

prestados por seus parceiros empresariais, em virtude de sua culpa in 

ilegendo e in vigilando. Neste sentido: DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO 

DE INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA NO SERVIÇO 

DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EMPRESA DE TELEFONIA DE LONGA 

DISTÂNCIA. PARCERIA EMPRESARIAL. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO 

SERVIÇO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE 

OFENSA À REGULAMENTO DA ANATEL. I - A alegação de ofensa à 

Regulamento da ANATEL não se enquadra na hipótese de cabimento de 

recurso especial prevista na alínea "a" do permissivo constitucional. I - A 

empresa que integra, como parceira, a cadeia de fornecimento de 

serviços é responsável solidária pelos danos causados ao consumidor 

por defeitos no serviço prestado. II - A exclusão da responsabilidade do 

fornecedor por ato de terceiro pressupõe a inexistência de defeito no 

serviço prestado. Agravo Regimental a que se nega provimento. (STJ 

AgRg no Ag 1153848 / SC, TERCEIRA TURMA, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, 

Ministro SIDNEI BENETI) Ademais, além da culpa in ilegendo e in vigilando, 

com base na Teoria da Aparência, consagrada nas relações de consumo 

por meio do artigo 34 do CDC, aquele que se apresenta ao consumidor 

como responsável pelo serviço contratado tem plena responsabilidade civil 

mesmo que a conduta ilícita tenha sido praticada por seus parceiros 

empresariais. Neste sentido: CONSUMIDOR. CONTRATO. SEGURO. 

APÓLICE NÃO EMITIDA. ACEITAÇÃO DO SEGURO. RESPONSABILIDADE. 

SEGURADORA E CORRETORES. CADEIA DE FORNECIMENTO. 

SOLIDARIEDADE. 1. A melhor exegese dos arts. 14 e 18 do CDC indica 

que todos aqueles que participam da introdução do produto ou serviço no 

mercado devem responder solidariamente por eventual defeito ou vício, 

isto é, imputa-se a toda a cadeia de fornecimento a responsabilidade pela 

garantia de qualidade e adequação. 2. O art. 34 do CDC materializa a teoria 

da aparência, fazendo com que os deveres de boa-fé, cooperação, 

transparência e informação alcancem todos os fornecedores, direitos ou 

indiretos, principais ou auxiliares, enfim todos aqueles que, aos olhos do 

consumidor, participem da cadeia de fornecimento. 3. No sistema do CDC 

fica a critério do consumidor a escolha dos fornecedores solidários que 

irão integrar o polo passivo da ação. Poderá exercitar sua pretensão 

contra todos ou apenas contra alguns desses fornecedores, conforme 

sua comodidade e/ou conveniência. (...) (STJ REsp 1077911/SP, Rel. 

Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/10/2011, DJe 

14/10/2011) Desta forma, o simples fato da parte promovida alegar que a 

conduta ilícita tenha sido praticada pela companhia aérea, não há como 

eximir sua responsabilidade. Portanto, por não haver excludente de culpa 

da parte promovida, permanecendo inalterada a plena responsabilidade 

pela conduta ilícita detectada. Dano moral. O dano moral pode decorrer de 

ofensa à honra objetiva e subjetiva. Na esfera da honra objetiva, a ofensa 

atinge a reputação da vítima no meio social, ao passo que na esfera da 

honra subjetiva se reporta ao sofrimento suportado. Partindo desta 

premissa conceitual e com base nos elementos fáticos disponíveis, 

pode-se afirmar que a alteração da data da viagem dos promoventes (ID 

25446115), é suficiente para presumir a existência de dano moral, em 

decorrência da indisponibilidade significativa de tempo, na modalidade 

subjetiva (dano in re ipsa). Isto porque o fato ocorrido tem o condão 

proporcionar sentimentos indesejados como frustração, angústia e raiva. 

Ademais, o tempo é um bem precioso e a parte promovente poderia tê-lo 

utilizado para convívio com a família, investimento em cultura e até em 

atividades profissionais, evidenciando o dano moral subjetivo. A propósito: 

RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FALHA NA 

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. VIAGEM DE TURISMO. AUSÊNCIA DE 

CUMPRIMENTO AO QUE PRÉVIAMENTE AJUSTADO. DANO MORAL IN RE 

IPSA. CABIMENTO. Caso em que a parte autora realiza viagem ao exterior 

utilizando do pacote de turismo disponibilizado pela ré. Incômodos 

demonstrados no decorrer da viagem. Evidenciado aos autos que os 

demandantes realizaram contrato prevendo hospedagem em quarto de 

casal, sendo disponibilizados em hotel camas de solteiro. Troca de nomes 

nas reservas de hotéis, acarretando em perda de tempo e angústia aos 

autores em país estrangeiro. Dano moral in re ipsa, sendo o prejuízo 

decorrente das próprias circunstâncias do fato. Deram provimento ao 

recurso. Demanda julgada procedente em parte. Unânime. (Apelação Cível 

Nº 70041860479, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em 26/05/2011) APELAÇÕES 

CÍVEIS. CARTÃO DE CRÉDITO. COBRANÇA DE VALORES A MAIOR. 

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE ESTABELECIMENTO COMERCIAL 

E ADMINISTRADORA. INEXISTÊNCIA NO CASO CONCRETO. (...) A 

cobrança reiterada, na fatura do cartão de crédito, de valores superiores 

ao das compras realizadas, por período considerável, obrigando os 

demandantes a dirigirem-se à loja, ao PROCON e a ingressarem com 

demanda judicial para solucionar o impasse não pode ser considerada 

mero dissabor. (...) (TJRS Apelação Cível Nº 70051555514, Vigésima 

Quarta Câmara Cível, Relator: Jorge Maraschin dos Santos, Julgado em 

29/05/2013) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO 

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRANSPORTE AÉREO. FALHA NA 

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ATRASO NO VOO E EXTRAVIO DE 

BAGAGEM. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. CÓDIGO DE DEFESA DO 

CONSUMIDOR. APLICAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Sendo a relação entre 

as partes regida pelo Código de Defesa do Consumidor, a jurisprudência 

deste STJ entende que "a responsabilidade civil das companhias aéreas 

em decorrência da má prestação de serviços, após a entrada em vigor da 

Lei 8.078/90, não é mais regulada pela Convenção de Varsóvia e suas 

posteriores modificações (Convenção de Haia e Convenção de Montreal), 

ou pelo Código Brasileiro de Aeronáutica, subordinando-se, portanto, ao 

Código Consumerista" (AgRg no AREsp n. 582.541/RS, Relator Ministro 

RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 23/10/2014, DJe 

24/11/2014). 2. Incidência da Súmula n. 83/STJ. 3. Agravo regimental a que 

se nega provimento. (STJ AgRg no AREsp 661.046/RJ, Rel. Ministro 

ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 17/09/2015, 

DJe 24/09/2015) Neste sentido o STJ adota a Teoria do Desvio Produtivo 

do Consumidor, concebendo dano moral, quando o consumidor não 

aproveita bem o seu tempo. RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR. TEMPO 

DE ATENDIMENTO PRESENCIAL EM AGÊNCIAS BANCÁRIAS. DEVER DE 

QUALIDADE, SEGURANÇA, DURABILIDADE E DESEMPENHO. ART. 4º, II, 

"D", DO CDC. FUNÇÃO SOCIAL DA ATIVIDADE PRODUTIVA. MÁXIMO 

APROVEITAMENTO DOS RECURSOS PRODUTIVOS. TEORIA DO DESVIO 

PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. DANO MORAL COLETIVO. OFENSA 

INJUSTA E INTOLERÁVEL. VALORES ESSENCIAIS DA SOCIEDADE. 

FUNÇÕES. PUNITIVA, REPRESSIVA E REDISTRIBUTIVA. (...) 7. O dever de 

qualidade, segurança, durabilidade e desempenho que é atribuído aos 

fornecedores de produtos e serviços pelo art. 4º, II, d, do CDC, tem um 

conteúdo coletivo implícito, uma função social, relacionada à otimização e 

ao máximo aproveitamento dos recursos produtivos disponíveis na 

sociedade, entre eles, o tempo. 8. O desrespeito voluntário das garantias 

legais, com o nítido intuito de otimizar o lucro em prejuízo da qualidade do 

serviço, revela ofensa aos deveres anexos ao princípio boa-fé objetiva e 

configura lesão injusta e intolerável à função social da atividade produtiva 

e à proteção do tempo útil do consumidor. (STJ REsp 1737412/SE, Rel. 

Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/02/2019, DJe 
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08/02/2019) Por essas razões, o dano moral encontra-se caracterizado. 

Quantum indenizatório do dano moral. Em relação ao quantum indenizatório 

do dano moral, este deve atender a uma dupla finalidade: compensação e 

repressão. Assim, há que se observar tanto a capacidade econômica da 

vítima quanto do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e 

garantindo o viés pedagógico da medida. Ademais, deve ser considerada 

também a extensão da culpa e do dano (subjetivo e/ou objetivo), para que 

não sejam violados os Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade. 

Neste sentido preconiza a jurisprudência do STJ: (...)RESPONSABILIDADE 

CIVIL. (...) DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA 

COM RAZOABILIDADE. (...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos 

morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito 

provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez 

que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a 

exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão 

do dano, o caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível 

rever o valor a ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a 

importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da 

proporcionalidade, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo 

Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ AgRg no 

AREsp 253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 

PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013, DJe 11/04/2013) Neste 

contexto, o valor indenizatório deve satisfazer ao caráter compensatório, 

servindo, ainda como desincentivo à repetição da conduta ilícita. Em 

análise dos autos, observa-se que a parte reclamante teve itinerário 

remanejado em menos de 72 horas do embarque, para embarque dia 

05/09/2018 com conexão de 10 horas em São Paulo ID 25446115, para 

assim poder chegar na data prevista em 06/09/2018. Portanto, sopesando 

estes critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, 

entendo como razoável e suficiente para a reparação do dano moral a 

quantia de R$8.000,00 para cada parte. Extinção do contrato. A extinção 

regular dos contratos ocorre com o cumprimento das prestações 

avençadas, ou ainda, com o termo final nos contratos de trato sucessivo. 

Todavia, o contrato pode extinguir-se antes do cumprimento das 

obrigações, por variados motivos: resolução, resilição e rescisão. A 

resolução ocorre quando as obrigações não são executadas ou 

executadas com defeitos. A parte lesada pelo descumprimento da 

obrigação pode pedir a extinção do contrato ou exigir o seu cumprimento 

(art. 475 do Código Civil). Já a resilição se materializa pela vontade das 

partes, de forma bilateral ou unilateral. A resilição bilateral ocorre por meio 

do distrato (art. 472 do Código Civil) e a unilateral pela denúncia 

(notificação) a qual ocorre geralmente em contratos por tempo 

indeterminado, de execução continuada, ou quando não tiver iniciado os 

atos de execução (art. 473 do Código Civil). O direito de resilir é 

potestativo e não precisa ser fundamentado. Por último, a rescisão que é a 

ruptura do contrato em caso de lesão quando não for possível restaurar o 

equilíbrio contratual se equivalendo às hipóteses de anulação. Analisando 

o conjunto fático probatório disponível nos autos, nota-se que não houve 

rescisão contratual e sim alteração do cumprimento do contrato, como 

narrado pela própria parte reclamante, observa-se que as obrigações 

foram cumpridas, houve extinção regular do contrato não justificando a 

aplicação de clausula penal de multa de 15%. Dispositivo. Pelo exposto, 

proponho; a. rejeitar a preliminar arguida; b. julgar parcialmente 

procedentes os pedidos contidos na inicial, extinguindo o processo com 

resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo 

Civil, para; c. condenar as partes promovidas, solidariamente, pagarem à 

CADA parte promovente a quantia de R$8.000,00 (seis mil reais) a título de 

danos morais, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir 

desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao 

mês, sem capitalização, a partir da citação (08/07/2019, mov. 21) por 

envolver ilícito contratual (Precedentes do STJ. AgInt no AREsp 

703055/RS).Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos dos 

artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. d. Indeferir o pedido de 

condenação de multa contratual. Sem custas e sem honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. 

Intimem-se. Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente as partes, 

agora, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o que entenderem 

de direito, sob pena dos autos serem encaminhados ao arquivo. Havendo 

condenação que enseje cumprimento de sentença, o credor deverá 

apresentar planilha de cálculo detalhada, demonstrando o valor atualizado 

do débito, com exata observância ao comando judicial. Para que não sejam 

apresentados cálculos sem credibilidade, recomendamos que os valores 

sejam atualizados prioritariamente por meio da função “atualização 

m o n e t á r i a ”  d i s p o n í v e l  n o  s í t i o  D r C a l c . n e t 

(http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), visto que, além de se 

tratar de um sítio confiável, satisfaz plenamente as peculiaridades 

necessárias para o caso concreto, em que o termo inicial dos juros e da 

correção monetária são distintos. Destaca-se que neste cálculo não 

deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do CPC (Lei nº 

13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a intimação 

específica do devedor para o pagamento, conforme entendimento já 

firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso Repetitivo REsp 

1102460/RS). Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o devedor deverá atender o 

disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque informando o 

número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação dos bens 

passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que pretende que 

sejam utilizados (BACENJUD e RENAJUD). Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Submeto o presente projeto de decisão à homologação 

do Magistrado Togado, para que surta os efeitos legais previstos no artigo 

40 da Lei 9099/95. Brunna Neves Juíza Leiga -----------------------------------

------------------------------------- Vistos. Para que produza os seus devidos 

efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40, da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 8º, 

parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/07, homologo o 

projeto de sentença juntado nos autos. Cuiabá/MT, data registrada no 

sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015040-58.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CINTHIA RIBEIRO COLETTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIR DEMETRIO OAB - MT15904-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

2 ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1015040-58.2019.8.11.0001 REQUERENTE: CINTHIA 

RIBEIRO COLETTE REQUERIDO: ITAU UNIBANCO S/A Vistos etc. Relatório 

minucioso dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). RESUMO DA 

CONTROVÉRSIA CINTHIA RIBEIRO COLETTE ajuizou reclamação com 

pedido indenizatório em desfavor do ITAU UNIBANCO S/A. Em síntese, 

alegou que desconhece o crédito reivindicado pela parte reclamada que 

resultou no restritivo de crédito em seu nome. Ao final, postulou a 

declaração de inexistência de dívida, exclusão do restritivo e indenização 

por danos morais. Devidamente citada, a parte reclamada apresentou 

contestação no ID 27415265 e arguiu a preliminar de incompetência. No 

mérito, sustentou a inexistência de culpa, ausência de dano moral. Ao 

final, requereu a improcedência dos pedidos. Ata da audiência de 

conciliação acostada no ID 27501393, e impugnação à contestação 

apresentada no ID 27521691. INCOMPETÊNCIA EM RAZÃO DA MATÉRIA. 

Considerando que a atividade jurisdicional é distribuída entre os 

integrantes do Poder Judiciário por meio da competência, cabe a cada juiz 

processar e julgar apenas demandas atinentes à parcela da jurisdição a 

ele outorgada por lei e pelas normas de organização judiciária, ressalvado 

as partes o direito de instituir juízo arbitral (art. 42 e 44 do CPC). Nos 

termos do artigo 3º da Lei 9099/95, o Juizado Especial Cível é competente 

para processar e julgar causas cíveis de menor complexidade. Em relação 

ao conceito de menor complexidade, o Enunciado 54 do Fórum Nacional de 

Juizados Especiais estabelece que este leva em consideração o objeto da 

prova e não o direito material discutido: ENUNCIADO 54 – A menor 

complexidade da causa para a fixação da competência é aferida pelo 

objeto da prova e não em face do direito material. Mesma exegese é 

extraída da jurisprudência do STJ: PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE 

SEGURANÇA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. COMPLEXIDADE DA CAUSA. 

NECESSIDADE DE PERÍCIA. (...) 1. Na Lei 9.099/95 não há dispositivo que 

permita inferir que a complexidade da causa – e, por conseguinte, a 

competência do Juizado Especial Cível – esteja relacionada à necessidade 

ou não de realização de perícia. 2. A autonomia dos Juizados Especiais 
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não prevalece em relação às decisões acerca de sua própria competência 

para conhecer das causas que lhe são submetidas, ficando esse controle 

submetido aos Tribunais de Justiça, via mandado de segurança. 

Inaplicabilidade da Súmula 376/STJ. 3. O art. 3º da Lei 9.099/95 adota dois 

critérios distintos – quantitativo (valor econômico da pretensão) e 

qualitativo (matéria envolvida) – para definir o que são “causas cíveis de 

menor complexidade”. Exige-se a presença de apenas um desses 

requisitos e não a sua cumulação, salvo na hipótese do art. 3º, IV, da Lei 

9.099/95. Assim, em regra, o limite de 40 salários mínimos não se aplica 

quando a competência dos Juizados Especiais Cíveis é fixada com base 

na matéria. (...) (STJ RMS 30170/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 05/10/2010, DJe 13/10/2010) Assim sendo, 

os Juizados Especiais Cíveis não são competentes para processar e 

julgar causas em que for necessária a produção de prova pericial, visto 

que se trata de prova complexa. Em análise dos autos, no caso concreto, 

não é necessária a produção da prova pericial grafotécnica para apurar 

se a rubrica constante no contrato foi efetivamente assinada pela parte 

reclamante, visto que não houve impugnação da parte contrária do 

documento com assinatura (ID 27415274). No caso concreto, por não ser 

necessária a produção de prova pericial, não se trata de matéria complexa 

e, consequentemente, este juízo é competente para processar e julgar a 

presente demanda. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. Em exame a 

narrativa das partes, nota-se que para a solução do presente conflito 

independe de novas provas, visto que os fatos controvertidos só podem 

ser comprovados por meio documental. Com fulcro nos artigos 370 e 371 

do CPC, em que disciplinam o Princípio da Livre Apreciação Motivada das 

Provas e para que não haja procrastinação ao trâmite processual deste 

feito (artigo 5º, inciso LXXVIII, CRFB), julgo desnecessária a produção de 

outras provas em audiência de instrução. Desta forma, com fulcro no 

artigo 355, inciso I do CPC, passo ao julgamento antecipado da lide e ao 

exame do mérito. COBRANÇA DE DÍVIDA DESCONHECIDA. É do credor o 

ônus de provar a higidez do seu crédito, para legitimar as ações adotadas 

para seu recebimento, inclusive a inscrição do nome do devedor nos 

órgãos de proteção ao crédito. E é assim, primeiro, por se tratar do fato 

constitutivo do seu direito (art. 373, inciso I, do CPC) e, depois, por não ser 

razoável atribuir ao devedor a obrigação de fazer prova de fato negativo. 

Neste sentido: APELAÇÕES CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. 

NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO E DE EXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO 

NEGATIVA. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. ÔNUS DA PARTE 

RÉ. DECLARAÇÃO INEXISTÊNCIA DO DÉBITO E DETERMINAÇÃO DE 

CANCELAMENTO DO REGISTRO QUE SE IMPÕE. DEVER DE INDENIZAR 

CONFIGURADO. QUANTUM INDENITÁRIO E HONORÁRIOS DE 

SUCUMBÊNCIA MAJORADOS. Negativa de contratação e de existência de 

débito. Caso em que o autor nega a existência de contratação e de débito 

junto à instituição financeira ré, razão pela qual afirma que inscrição do 

seu nome em órgão de proteção ao crédito foi indevida. O ônus da prova 

da contratação e utilização de cartão de crédito e da origem do débito que 

motivou a inscrição desabonatória é da ré, porquanto inviável exigir-se do 

autor prova negativa. Faturas confeccionadas pela ré que não se prestam 

para provar a contratação. Não tendo a demandada se desincumbido do 

ônus da prova que lhe competia, impõe-se a declaração de nulidade da 

dívida e a determinação de cancelamento da inscrição negativa. Valor da 

indenização. 1. A indenização por danos morais deve ser quantificada 

com ponderação, devendo atender aos fins a que se presta - 

compensação do abalo e atenuação do sofrimento - sem representar, 

contudo, enriquecimento sem causa da parte ofendida. 2. O valor fixado 

(R$ 6.000,00) está aquém o parâmetro adotado por esta Câmara em casos 

análogos, comportando majoração para R$ 8.000,00. Honorários. 

Comportam majoração os honorários advocatícios fixados na sentença, 

considerando o valor da condenação e o disposto no artigo 85, §§ 2º e 11 

do NCPC. APELAÇÃO DO RÉU DESPROVIDA. APELAÇÃO DO AUTOR 

PROVIDA. (TJ-RS - AC: 70075554006 RS, Relator: Carlos Eduardo 

Richinitti, Data de Julgamento: 22/11/2017, Nona Câmara Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 24/11/2017) A parte reclamante alega 

desconhecer a dívida correspondente ao restritivo de crédito em seu 

nome, incluído pela parte reclamada, no valor de R$252,64 (ID 25670559, 

fl.07). Em exame do conjunto fático provatório disponível nos autos, 

mormente quanto ao contrato juntado no ID 27415274, nota-se que a parte 

reclamada apresentou contrato de adesão, supostamente assinado pela 

parte reclamante e extratos que comprovam a utilização dos serviços da 

reclamada ID 27415270. Ademais, não há nos autos prova de fato 

impeditivo, modificativo o extintivo do referido crédito (art. 373, inciso II, do 

CPC), situação em que evidencia a legitimidade da dívida e que não há 

conduta ilícita por parte da empresa reclamada. Destaca-se também que, 

embora não tenha sido produzida perícia grafotécnica para comprovar a 

autenticidade da assinatura da parte reclamante, no caso em exame, 

considero-a como autentica a referida rubrica diante da ausência de 

expressa e específica impugnação (art. 411, inciso III, do CPC). Diante do 

contexto comprobatório dos autos, reconheço a existência do crédito em 

favor da parte reclamada e, consequentemente, a cobrança é legítima e 

não há conduta ilícita. Assim sendo, não havendo ato ilícito, encontra-se 

prejudicado o exame dos demais pressupostos caracterizadores da 

responsabilidade civil, bem como, a discussão em relação ao dano e o seu 

quantum indenizatório. Litigância de má-fé. A litigância de má-fé se 

caracteriza com a prática de alguma das hipóteses previstas no artigo 80 

do CPC acompanhada do elemento dolo. Art. 80. Considera-se litigante de 

má-fé aquele que:I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso 

de lei ou fato incontroverso;II - alterar a verdade dos fatos;III - usar do 

processo para conseguir objetivo ilegal;IV - opuser resistência 

injustificada ao andamento do processo;V - proceder de modo temerário 

em qualquer incidente ou ato do processo;VI - provocar incidente 

manifestamente infundado;VII - interpuser recurso com intuito 

manifestamente protelatório. Não destoa a jurisprudência do STJ: 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO 

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - EMBARGOS À 

EXECUÇÃO - ACÓRDÃO DA LAVRA DESTA EGRÉGIA QUARTA TURMA 

QUE REJEITOU OS ACLARATÓRIOS MANEJADOS PELOS EMBARGADOS, 

MANTENDO HÍGIDO O RECONHECIMENTO DA INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO 

N. 7 DA SÚMULA DO STJ. IRRESIGNAÇÃO DO EXEQUENTE. 1. Segundo a 

reiterada jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, a mera 

utilização de recursos previstos em lei não caracteriza, por si só, litigância 

de má-fé, devendo ser demonstrado o caráter manifestamente infundado 

do reclamo ou o dolo da parte recorrente em obstar o normal trâmite do 

processo, o que não se vislumbra no caso concreto. 2. Embargos de 

declaração acolhidos, sem efeitos infringentes, para sanar a omissão 

acerca da apontada litigância de má-fé. (STJ EDcl nos EDcl no AgInt no 

AREsp 563.934/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado 

em 16/02/2017, DJe 22/02/2017) Em exame dos autos, nota-se que o caso 

em apreço se enquadra no caso previsto no inciso II do artigo 80 do CPC, 

pois a parte reclamante alterou a verdade dos fatos. Esta hipótese 

encontra-se devidamente caracterizada nos autos, visto que a origem da 

dívida foi comprovada pela parte reclamada por meio de documentos não 

impugnados pela parte reclamante. Por esta razão, é devida a incidência 

da multa por litigância de má-fé, prevista no artigo 81 do CPC, a qual fixo 

em R$717,68, apurado com base em 7% sobre o valor da causa 

(R$10.252,64). Por fim, considerando o previsto no artigo 55 da Lei 

9.099/95, o qual prevê que a parte condenada em litigância de má-fé 

deverá arcar com as custas e com os honorários do advogado, os quais 

também fixo em R$1.000,00, apurado com base em 10% sobre a 

pretensão econômica da ação (R$10.000,00). DISPOSITIVO. Posto isso, 

proponho: a) rejeitar as preliminar arguida e b) julgar improcedente os 

pedidos contidos na inicial para, com resolução de mérito, nos termos do 

artigo 487, I, do Código de Processo Civil: c) condenar a parte reclamante 

ao pagamento de R$717,68, a título de indenização por litigância de má-fé, 

devidamente corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir da 

propositura da ação, e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem 

capitalização, a partir da publicação desta sentença; d) Em decorrência da 

má fé, com fulcro no artigo 55 da Lei 9.099/95, condeno a parte reclamada 

ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios que fixo em 

R$1.000,00, como previsto no artigo 85, § 2º, do CPC. Intimem-se. Não 

havendo manifestação das partes, arquive-se. Submeto o presente 

projeto de decisão à homologação do Magistrado Togado, para que surta 

os efeitos legais previstos no artigo 40 da Lei 9099/95. Brunna Neves 

Juíza Leiga ------------------------------------------------------------------------ 

Vistos. Para que produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do 

artigo 40, da Lei nº9.099/95 c/c artigo 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado 

nos autos. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. HILDEBRANDO DA 

COSTA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012624-20.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCELIA LEITE DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1012624-20.2019.8.11.0001 REQUERENTE: LUCELIA 

LEITE DE MORAES REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. Relatório minucioso dispensado 

(art. 38 da Lei 9.099/95). Resumo da controvérsia LUCELIA LEITE DE 

MORAES ajuizou reclamação com pedido indenizatório por danos materiais 

e morais em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A. Em síntese alegou desconhecer a dívida negativada em seu 

nome. A título de tutela provisória de urgência, requereu a imediata 

exclusão do seu nome dos cadastros de proteção ao crédito, e ao final 

postulou indenização por danos morais. Devidamente citada, a parte 

promovida apresentou contestação no ID 26846245 e arguiu 

preliminarmente a inépcia da inicial, a incompetência territorial e no mérito, 

sustentou a inexistência de culpa e ausência de dano moral. Ao final, 

requer a litigância de má-fé e formulou pedido contraposto. Ata da 

audiência de conciliação acostada no ID 26595787 e impugnação no ID 

27233838. Inépcia da inicial. Documentos imprescindíveis. Nos termos do 

artigo 320 do CPC, a petição inicial será instruída com os documentos 

indispensáveis à propositura da ação. O ajuizamento de ação sem a 

juntada de documento imprescindível ocasiona a inépcia da inicial e implica 

no julgamento sem resolução de mérito. Impõe elucidar que o documento 

imprescindível se refere a demonstração regular do exercício do direito de 

ação e não do direito material, pois a ausência deste implicará na 

improcedência do pedido e não na extinção sem resolução de mérito. 

Neste sentido: PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. (...) PETIÇÃO 

INICIAL. AUSÊNCIA DE JUNTADA DOS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS 

DO ALEGADO - A jurisprudência deste STJ reconhece que a petição inicial 

deve vir acompanhada dos documentos necessários à comprovação do 

regular exercício do direito de ação, o que não inclui, em regra, os 

documentos probantes do direito material alegado pelo autor, os quais 

poderão ser produzidos no momento processual oportuno. - A prova 

relativa à existência, ou não, de comprometimento ilegal de renda do 

mutuário não constitui documento imprescindível à propositura da ação de 

embargos fundada em excesso de execução e, ainda que indispensável 

fosse, não autoriza de plano o indeferimento da petição inicial por inépcia, 

mas a abertura de prazo à parte interessada para que supra o vício 

existente. - Recurso especial não conhecido. (STJ REsp 497.742/SE, Rel. 

Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/06/2003, DJ 

04/08/2003 p. 301). Examinando o documento, considerado pela parte 

reclamada como imprescindível, nota-se que a apresentação de 

comprovante de residência não é imprescindível para o ajuizamento de 

reclamação perante o Juizado Especial Cível, visto que, nos termos do 

artigo 319, inciso II, do CPC, é necessário apenas que a inicial indique o 

endereço eletrônico, o domicílio e a residência das partes. Neste sentido: 

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDEFERIMENTO DA 

INICIAL. COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. DESNECESSIDADE. Demanda 

veiculada com base em alegada ilegalidade do sistema de pontuação de 

crédito ofertada pela entidade cadastral. O comprovante de residência e, 

no caso, não é documento indispensável à propositura da demanda. 

Descabimento do indeferimento da inicial. Precedentes desta Corte. 

APELAÇÃO PROVIDA. DECISÃO MONOCRÁTICA. (Apelação Cível Nº 

70057584260, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em 09/05/2014) Por isso, a 

preliminar deve ser afastada. Incompetência em razão do local. 

Considerando que a atividade jurisdicional é distribuída entre os 

integrantes do Poder Judiciário por meio da competência, cabe a cada juiz 

processar e julgar apenas demandas atinentes à parcela da jurisdição a 

ele outorgada por lei e pelas normas de organização judiciária, ressalvado 

as partes o direito de instituir juízo arbitral (art. 42 e 44 do CPC). A 

competência territorial dos Juizados Especiais é definida, em caso de ação 

de reparação de dano de qualquer natureza, a critério do autor, entre o 

domicílio do réu, o domicílio do autor ou do local do ato ou fato, conforme 

preconiza o artigo 4º do referido texto legal: Art. 4º É competente, para as 

causas previstas nesta Lei, o Juizado do foro: I - do domicílio do réu ou, a 

critério do autor, do local onde aquele exerça atividades profissionais ou 

econômicas ou mantenha estabelecimento, filial, agência, sucursal ou 

escritório; (...) ; III - do domicílio do autor ou do local do ato ou fato, nas 

ações para reparação de dano de qualquer natureza. Parágrafo único. Em 

qualquer hipótese, poderá a ação ser proposta no foro previsto no inciso I 

deste artigo. Vale anotar que embora o consumidor tenha opção de 

escolha do local de distribuição de sua ação, não pode descartar as 

alternativas legais e escolher, aleatoriamente, outro foro com o objetivo de 

prejudicar a defesa da parte reclamada ou violar o juízo natural. Neste 

sentido: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO (ARTIGO 544 DO CPC) - 

AÇÃO REVISIONAL DE BENEFÍCIO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA - DECISÃO 

MONOCRÁTICA NEGANDO PROVIMENTO AO RECLAMO, MANTIDA A 

INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL. INSURGÊNCIA DO FUNDO DE 

PENSÃO. (...) 2. Foro competente. 2.1. Cabe ao consumidor optar pelo foro 

de seu domicílio (artigo 101, inciso I, do código consumerista) ou pelo foro 

do domicílio do réu ou do local de cumprimento da obrigação (artigo 100 do 

CPC) ou pelo foro de eleição contratual (artigo 95 do CPC), não podendo, 

contudo, descartar tais alternativas legais e escolher, aleatoriamente, 

outro foro "com o fito de furtar-se ao juízo estabelecido na lei processual, 

prejudicar a defesa do réu ou auferir vantagem com a já conhecida 

jurisprudência do Judiciário estadual favorável ao direito material 

postulado" (EDcl no AgRg nos EDcl no CC 116.009/PB, Rel. Ministro Sidnei 

Beneti, Rel. p/ Acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, 

julgado em 08.02.2012, DJe 20.04.2012). (...) 3. Agravo regimental 

desprovido. (STJ AgRg no AREsp 667.721/MG, Rel. Ministro MARCO 

BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 09/06/2015, DJe 15/06/2015) No 

presente caso, considerando que a escolhido deste juízo para processar 

e julgar esta demanda não ocasiona prejuízo ao direito de defesa da parte 

reclamada, este juízo é competente para processar e julgar a presente 

demanda. Julgamento antecipado da lide. Examinando os autos, nota-se 

que, na audiência de conciliação (ID 26595787) as partes posicionaram-se 

no sentido de que, em relação à produção de prova oral, 

manifestar-se-iam na contestação (parte reclamada) e na impugnação à 

contestação (parte reclamante). Porém, analisando tais peças, observa-se 

que não houve pedido específico, autorizando o julgamento antecipado da 

lide, com a aplicação dos ônus específicos. Desta forma, com fulcro no 

artigo 355, inciso I, do CPC, passo ao exame do mérito. Cobrança de dívida 

desconhecida. A cobrança de dívida, por qualquer dos meios lícitos 

possíveis, bem como a inclusão de restritivo de crédito em nome do 

devedor, é necessário que o credor tenha prova do seu crédito, visto que 

se trata de prova constitutiva de seu direito (art. 373, inciso I, do CPC). 

Neste sentido: EMENTA: CIVIL E PROCESSO CIVIL - DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - NEGATIVAÇÃO DO NOME DA PARTE AUTORA 

- PROVA DA ORIGEM DA DÍVIDA. - Em ações declaratórias de inexistência 

de dívida, cabe à parte requerida a prova do liame negocial questionado e 

da origem do débito que motivou a negativação do nome da parte autora - 

Em suma, caberia à parte ré comprovar que a parte autora estava 

inadimplente com obrigação expressamente pactuada ou serviço 

efetivamente utilizado; ônus do qual a requerida se desincumbiu 

satisfatoriamente. (TJ-MG - AC: 10702140532087001 MG, Relator: Otávio 

Portes, Data de Julgamento: 22/05/2019, Data de Publicação: 31/05/2019) 

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA CUMULADA COM 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PROVA DOCUMENTAL QUE 

DEMONSTRA A ORIGEM DA DÍVIDA. A prova documental juntada pela 

parte requerida demonstra de forma clara a origem da dívida, não havendo 

falar em inexistência de relação jurídica, tampouco em indenização por 

dano moral. APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 70080523723, 

Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana 

Beatriz Iser, Julgado em 13/03/2019). (TJ-RS - AC: 70080523723 RS, 

Relator: Ana Beatriz Iser, Data de Julgamento: 13/03/2019, Décima Quinta 

Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 29/03/2019) 

Assim, para que a cobrança e a inclusão de restritivo de crédito sejam 

considerados exercícios regulares de direito é imprescindível que o credor 

comprove a origem do seu crédito. A propósito: EMENTA: APELAÇÃO - 

CESSÃO DE CRÉDITO - CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO - INCLUSÃO 

DO NOME - DÉBITO EXISTENTE - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - DANO 

MORAL - INEXISTENTE. 1. Age no exercício regular de direito o credor que 

inclui o nome do devedor em cadastro restritivo de crédito, com base em 
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débito existente. 2. O exercício regular de direito afasta a indenização por 

danos morais, por pressupor esta a prática de ato ilícito. (TJ-MG - AC: 

10707150303451001 MG, Relator: Maurílio Gabriel, Data de Julgamento: 

21/03/2019, Data de Publicação: 29/03/2019) A parte reclamante alega 

desconhecer a dívida correspondente ao restritivo de crédito em seu 

nome, incluído pela parte reclamada no valor de R$48,25 e R$ 63,30 (ID 

25139158). Em exame do conjunto fático probatório disponível nos autos, 

nota-se que foi juntado nos autos apenas telas de sistemas (ID 26846247 

e 26846253), as quais não têm o condão probatório, pois se tratam de 

documentos apócrifos e produzidos unilateralmente. Neste sentido: 

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 

DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA - INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO - RELAÇÃO JURÍDICA NÃO DEMONSTRADA - 

TELAS DE SISTEMA - UNILATERALIDADE - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - 

Alegando o consumidor a inexistência de dívida, é do fornecedor 

demandado o ônus probatório de demonstrar a existência do débito 

motivador da negativação, sob pena de se atribuir ao autor o dever de 

produzir prova negativa - A simples juntada de extratos, faturas ou telas 

de sistema não configura prova apta a demonstrar a existência de relação 

jurídica e a contração das dívidas motivadoras da negativação, em razão 

do caráter unilateral desses documentos. (TJ-MG - AC: 

10000180612814001 MG, Relator: Vasconcelos Lins, Data de Julgamento: 

20/11/2018, Data de Publicação: 20/11/2018) APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA 

PARTE AUTORA. TESE DEFENSIVA CALCADA EM SUPOSTA 

INADIMPLÊNCIA QUE JUSTIFICARIA A NEGATIVAÇÃO. ARGUMENTO 

INCONSISTENTE. PARTE RÉ QUE NÃO PRODUZIU PROVA DA EXISTÊNCIA 

DA DÍVIDA. JUNTADA DE TELAS DE SISTEMA E FATURAS REFERENTES 

AO CONTRATO FIRMADO. PROVAS UNILATERAIS QUE, DESPROVIDAS 

DE APARENTE ASSINATURA OU CONCORDÂNCIA DA AUTORA, SÃO 

INSUFICIENTES PARA ATESTAR A REGULARIDADE DAS COBRANÇAS. 

AUSÊNCIA DE PROVA DA EXISTÊNCIA DO DÉBITO EM QUE SE FUNDA O 

APONTAMENTO. ÔNUS PROCESSUAL QUE COMPETE AO FORNECEDOR 

(ART. 6º, VIII, DO CDC). REQUERIDA QUE NÃO LOGROU PROVAR O 

CONTRÁRIO (ART. 373, II, DO CPC/2015). MANIFESTA ILICITUDE DA 

INSCRIÇÃO. EXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS À ESPÉCIE. ABALO DE 

CRÉDITO. DANO IN RE IPSA. POSIÇÃO ASSENTE NA JURISPRUDÊNCIA 

PÁTRIA. PRETENSÃO DE REFORMA ACOLHIDA. (...) (TJ-SC - AC: 

03092834620158240020 Criciúma 0309283-46.2015.8.24.0020, Relator: 

André Carvalho, Data de Julgamento: 06/08/2019, Sexta Câmara de Direito 

Civil) Assim, pela insuficiência de provas da origem do crédito, aplicam-se 

as regras de hermenêutica, segundo as quais, nesses casos, decide-se 

em desfavor da parte que possui o encargo probatório. Portanto, não 

havendo obrigação a ser cumprida pela parte reclamante, a cobrança é 

indevida e conduta ilícita da parte reclamada encontra-se configurada. 

Excludente de culpabilidade. Os fabricantes, produtores, construtores, 

importadores, comerciantes, fornecedores e os prestadores de serviço, 

possuem responsabilidade civil objetiva, sendo presumida a culpa (art. 12 

e 14 do CDC). No entanto, a responsabilidade objetiva pode ser excluída 

em caso de culpa exclusiva do consumidor e de terceiro (§ 3º, incisos III e 

II, respectivamente dos artigos 12 e 13 do CDC), bem como nos casos 

fortuitos e de força maior, conforme entendimento jurisprudencial 

pacificado do STJ: RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. 

TRANSPORTE DE PASSAGEIROS. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO 

PÚBLICO. METROPOLITANO. ROUBO COM ARMA BRANCA SEGUIDO DE 

MORTE. ESCADARIA DE ACESSO À ESTAÇÃO METROVIÁRIA. CASO 

FORTUITO EXTERNO. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE CIVIL. 

PRECEDENTES. APELO PROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência firmada 

nesta Corte Superior, a responsabilidade do transportador em relação aos 

passageiros é objetiva, somente podendo ser elidida por fortuito externo, 

força maior, fato exclusivo da vítima ou por fato doloso e exclusivo de 

terceiro. (...)(STJ REsp 974.138/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA 

TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 09/12/2016) Neste contexto, com o 

objetivo de afastar sua responsabilidade objetiva, a parte reclamada 

sustenta que o dano foi ocasionado por culpa exclusiva de terceiros e, 

por isso, não possui responsabilidade civil. Todavia, no caso concreto, 

observa-se que não há culpa exclusiva de terceiro (fraudadores), pois a 

parte reclamada contribuiu para a concretização do dano, visto que é de 

sua responsabilidade o dever de cautela e pelos procedimentos de 

segurança contratual de seus clientes, conforme dispõe o artigo 8° do 

Código de Defesa do Consumidor: Art. 8° Os produtos e serviços 

colocados no mercado de consumo não acarretarão riscos à saúde ou 

segurança dos consumidores, exceto os considerados normais e 

previsíveis em decorrência de sua natureza e fruição, obrigando-se os 

fornecedores, em qualquer hipótese, a dar as informações necessárias e 

adequadas a seu respeito. Parágrafo único. Em se tratando de produto 

industrial, ao fabricante cabe prestar as informações a que se refere este 

artigo, através de impressos apropriados que devam acompanhar o 

produto. Destaca-se que o risco de fraude é inerente à própria atividade 

empresarial, já que esta cooperou para que o dano ocorresse com a 

ausência dos procedimentos de segurança que poderiam ter evitado o 

dano ao consumidor. O assunto já foi pacificado pelo STJ, inclusive por 

meio da sistemática de precedentes (tema 466), confirmando o dever de 

cautela do prestador de serviço na celebração de contrato. Neste sentido: 

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE 

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AUSÊNCIA DE VERIFICAÇÃO DOS 

DOCUMENTOS PESSOAIS POR OCASIÃO DA CELEBRAÇÃO DO 

CONTRATO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE CIVIL. 

NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO 

JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO IMPROVIDO. 1. No 

julgamento do Recurso Especial Repetitivo nº 1.197.929/PR (Rel. Min. Luis 

Felipe Salomão, DJe de 12/9/2011), processado nos moldes do art. 543-C 

do CPC, foi firmado o entendimento de que "as instituições bancárias 

respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos 

praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente 

ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de 

documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do 

empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno". (...) (STJ AgInt 

no AREsp 839.180/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, 

julgado em 17/11/2016, DJe 07/12/2016) Portanto, por não haver 

excludente de culpa da parte reclamada, permanece inalterada a plena 

responsabilidade pela conduta ilícita detectada. Dano moral. Em virtude da 

imprecisão terminológica utilizada no artigo 5º, incisos V e X, da 

Constituição Federal, a expressão dano moral possui inúmeras definições 

doutrinárias e jurisprudências. Sem que se adentre a esta discussão, em 

síntese, com base na jurisprudência do STJ abaixo transcrito, podemos 

definir dano moral como toda ofensa aos direitos da personalidade, 

podendo ser classificada em honra objetiva consistente na ofensa à 

reputação social e a subjetiva se reportando ao sofrimento suportado. 

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE 

EXTRACONTRATUAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, 

CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO INDICAÇÃO. SÚMULA 284/STF. 

DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. ART. 52 DO CC/02. PROTEÇÃO DE 

SUA PERSONALIDADE, NO QUE COUBER. HONRA OBJETIVA. LESÃO A 

SUA VALORAÇÃO SOCIAL. BOM NOME, CREDIBILIDADE E REPUTAÇÃO. 

PROVA. INDISPENSABILIDADE.(...) 5. Os danos morais dizem respeito à 

dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a 

atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos 

essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em 

comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra 

subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). 6. As 

pessoas jurídicas merecem, no que couber, a adequada proteção de seus 

direitos da personalidade, tendo a jurisprudência dessa Corte consolidado, 

na Súmula 227/STJ, o entendimento de que as pessoas jurídicas podem 

sofrer dano moral. 7. A tutela da personalidade da pessoa jurídica, que 

não possui honra subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, 

a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua 

fama e reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o 

da pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na 

necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no 

meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 

9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de 

danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer 

tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do 

cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in re ipsa). Precedente. (...) (STJ 

REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, 

julgado em 20/08/2019, REPDJe 18/09/2019, DJe 22/08/2019) Por esta 

razão, tanto as pessoas naturais quanto as pessoas jurídicas podem 

sofrer dano moral, contudo, estas últimas por possuírem apenas honra 

objetiva, eis que detentoras de reputação social, mas não de honra 

subjetiva, porquanto são desprovidas de sentimentos (Súmula 227 do 

STJ). Assim, a indisponibilidade de crédito tem o condão de gerar o dano 

moral. A primeira restrição indevida de crédito ofende ao direito da 
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personalidade, sendo cabivel a indenização por danos morais, todavia, a 

existência de outras restrições preexistentes descaracteriza o dano, pois 

quem já é registrado como mau pagador não pode se sentir moralmente 

ofendido por mais uma inscrição do nome como inadimplente em cadastros 

de proteção ao crédito (STJ REsp 1.002.985-RS) Neste sentido preconiza 

a Sumula 385 e julgamento de Recurso Repetitivo do STJ: RECURSO 

ESPECIAL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DANO MORAL. NÃO 

CARACTERIZADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA COMANDADA PELO SUPOSTO 

CREDOR. ANOTAÇÕES ANTERIORES. SÚMULA 385/STJ. (...) 2. "Da 

anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe 

indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, 

ressalvado o direito ao cancelamento" (Súmula 385/STJ). (...) 5. Recurso 

especial a que se nega provimento. (STJ REsp 1386424/MG, Rel. Ministro 

PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA 

ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/04/2016, DJe 

16/05/2016) Vale ainda consignar que, havendo restritivos preexistentes e 

estes estiverem judicializados, não se aplica a Súmula 385 do STJ, 

permanecendo a presunção do dano moral: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO 

PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. TELEFONIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS 

CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. SUPOSTA FRAUDE. 

INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 STJ NO CASO CONCRETO. DANO 

MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. Inaplicabilidade da Súmula 

385 do STJ na hipótese dos autos, haja vista que as inscrições prévias 

estão sendo discutidas judicialmente pelo autor em outras demandas. 

Dano moral configurado na modalidade in re ipsa. Quantum indenizatório 

que vai arbitrado em R$ 3.000,00, abaixo, pois, do valor usualmente fixado 

por este Colegiado, considerando que se deve sopesar a totalidade de 

inscrições decorrentes do mesmo fato, qual seja, fraude na contratação. 

APELO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 

70066711862, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Pedro Luiz Pozza, Julgado em 29/10/2015). Em exame do caso 

concreto, com base no extrato juntado no ID 25139158, nota-se que o 

restritivo impugnado foi o primero registrado, estando caracterizado o 

dano moral na modalidade objetiva e subjetiva. Isto porque este fato tem o 

condão de denegrir a imagem do consumidor no meio social e proporcionar 

sentimentos indesejados como frustração, angústia e ansiedade. Portanto, 

diante da indisponibilidade do crédito é devida o dano moral. Quantum 

indenizatório do dano moral. Em relação ao quantum indenizatório do dano 

moral, este deve atender a uma dupla finalidade: compensação e 

repressão. Assim, há que se observar tanto a capacidade econômica da 

vítima quanto do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e 

garantindo o viés pedagógico da medida. Ademais, deve ser considerada 

também a extensão da culpa e do dano (subjetivo e/ou objetivo), para que 

não sejam violados os Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade. 

Neste sentido preconiza a jurisprudência do STJ: (...)RESPONSABILIDADE 

CIVIL. (...) DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA 

COM RAZOABILIDADE. (...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos 

morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito 

provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez 

que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a 

exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão 

do dano, o caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível 

rever o valor a ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a 

importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da 

proporcionalidade, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo 

Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ AgRg no 

AREsp 253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 

PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013, DJe 11/04/2013) Neste 

contexto, o valor indenizatório deve satisfazer ao caráter compensatório, 

servindo, ainda como desincentivo à repetição da conduta ilícita. Portanto, 

sopesando estes critérios e considerando as peculiaridades do caso 

concreto, mormente quanto ao valor do restritivo (R$16,29), entendo como 

razoável e suficiente para a reparação do dano moral a quantia de 

R$4.000,00. Pedido contraposto. Embora não seja admitida a reconvenção 

no rito dos Juizados Especiais Cíveis, nos termos do artigo 31 da Lei 

9.099/95, é permitido à parte reclamada formular na contestação pedido 

contraposto, desde que embasado nos mesmos fatos alegados pela parte 

reclamante. Destaca-se ainda que, nos termos do Enunciado 31 do Fonaje, 

o pedido contraposto é admissível inclusive quando a parte reclamada for 

pessoa jurídica. Neste sentido: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBJETIVO 

DE REDISCUTIR MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DOS 

REQUISITOS DO ART. 48 DA LEI 9099/95. POSSIBILIDADE DE PESSOA 

JURÍDICA FORMULAR PEDIDO CONTRAPOSTO NO JUIZADO ESPECIAL 

ENUNCIADO 31 DO FONAJE. PRINCÍPIO DA CELERIDADE. EMBARGOS 

DECLARATÓRIOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 

71006086045, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Gisele Anne Vieira de Azambuja, Julgado em 03/06/2016) CONSUMIDOR. 

EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO. RETORNO DAS PARTES AO STATUS 

QUO ANTE. PEDIDO CONTRAPOSTO. PESSOA JURÍDICA. ADMISSÍVEL. 

DESCONTO INDEVIDO EM CONTRACHEQUE. REPETIÇÃO EM DOBRO. 

DANO MORAL. INCABÍVEL. 1.É admissível nos Juizados Especiais a 

propositura de pedido contraposto por pessoa jurídica, sem acesso aos 

Juizados (Enunciado nº 31 do FONAJE). (...) ( TJ-DF - Apelacao Civel do 

Juizado Especial : ACJ 20140910107318 DF 0010731-71.2014.8.07.0009) 

Em síntese, para que o pedido contraposto seja deferido, é necessário 

que a cobrança realizada pela parte reclamada seja legítima, que o pedido 

esteja formulado com base nos mesmos fatos narrados na inicial e de 

forma líquida. Da análise do caso concreto, nota-se que a cobrança não é 

legítima, conforme explanado em tópicos anteriores, Por esta razão, o 

pedido contraposto deve ser indeferido. Litigância de má-fé. A litigância de 

má-fé se caracteriza com a prática de alguma das hipóteses previstas no 

artigo 80 do CPC acompanhada do elemento dolo. Art. 80. Considera-se 

litigante de má-fé aquele que:I - deduzir pretensão ou defesa contra texto 

expresso de lei ou fato incontroverso;II - alterar a verdade dos fatos;III - 

usar do processo para conseguir objetivo ilegal;IV - opuser resistência 

injustificada ao andamento do processo;V - proceder de modo temerário 

em qualquer incidente ou ato do processo;VI - provocar incidente 

manifestamente infundado;VII - interpuser recurso com intuito 

manifestamente protelatório. Não destoa a jurisprudência do STJ: 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO 

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - EMBARGOS À 

EXECUÇÃO - ACÓRDÃO DA LAVRA DESTA EGRÉGIA QUARTA TURMA 

QUE REJEITOU OS ACLARATÓRIOS MANEJADOS PELOS EMBARGADOS, 

MANTENDO HÍGIDO O RECONHECIMENTO DA INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO 

N. 7 DA SÚMULA DO STJ. IRRESIGNAÇÃO DO EXEQUENTE. 1. Segundo a 

reiterada jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, a mera 

utilização de recursos previstos em lei não caracteriza, por si só, litigância 

de má-fé, devendo ser demonstrado o caráter manifestamente infundado 

do reclamo ou o dolo da parte recorrente em obstar o normal trâmite do 

processo, o que não se vislumbra no caso concreto. 2. Embargos de 

declaração acolhidos, sem efeitos infringentes, para sanar a omissão 

acerca da apontada litigância de má-fé. (STJ EDcl nos EDcl no AgInt no 

AREsp 563.934/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado 

em 16/02/2017, DJe 22/02/2017) Em exame dos autos, não se vislumbra a 

ocorrência de qualquer hipótese tipificada e, muito menos, o caráter 

manifestamente infundado da parte reclamada ou o seu dolo em obstar o 

normal trâmite do processo. Por esta razão, não merece acolhimento o 

pleito de litigância de má-fé. Dispositivo. Posto isso, proponho: a) julgar 

parcialmente procedente os pedidos contidos na inicial para, com 

resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo 

Civil: b) declarar a inexistência do débito de R$48,25 (quarenta e oito reais 

e vinte e cinco centavos) referente ao contrato 000435749201812 e 

R$63,30 (sessenta e três reais e trinta centavos) referente ao contrato 

000435749201811; c) determinar que a parte promovida no prazo de 05 

(cinco) dias, providencie a exclusão do restritivo de crédito em nome da 

parte promovente, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), 

limitada a R$12.000,00 (doze mil reais); d) condenar a parte reclamada 

pagar a parte reclamante a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a 

título de danos morais, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, 

a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por 

cento) ao mês, sem capitalização, a partir do evento danoso por envolver 

ilícito extracontratual (Súmula 54 do STJ). f) indeferir o pedido contraposto; 

g) indeferir o pedido de litigância de má-fé. Sem custas e sem honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. 

Intimem-se. Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente as partes, 

agora, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o que entenderem 

de direito, sob pena dos autos serem encaminhados ao arquivo. Havendo 

condenação que enseje cumprimento de sentença, o credor deverá 

apresentar planilha de cálculo detalhada, demonstrando o valor atualizado 

do débito, com exata observância ao comando judicial. Para que não sejam 

apresentados cálculos sem credibilidade, recomendamos que os valores 

sejam atualizados prioritariamente por meio da função “atualização 

m o n e t á r i a ”  d i s p o n í v e l  n o  s í t i o  D r C a l c . n e t 

(http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), visto que, além de se 
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tratar de um sítio confiável, satisfaz plenamente as peculiaridades 

necessárias para o caso concreto, em que o termo inicial dos juros e da 

correção monetária são distintos. Destaca-se que neste cálculo não 

deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do CPC (Lei nº 

13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a intimação 

específica do devedor para o pagamento, conforme entendimento já 

firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso Repetitivo REsp 

1102460/RS). Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o devedor deverá atender o 

disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque informando o 

número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação dos bens 

passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que pretende que 

sejam utilizados (BACENJUD e RENAJUD). Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Submeto o presente projeto de decisão à homologação 

do Magistrado Togado, para que surta os efeitos legais previstos no artigo 

40 da Lei 9099/95. Carla Cristina Cezário Juíza Leiga --------------------------

---------------------------------------------- Vistos. Para que produza os seus 

devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40, da Lei nº 9.099/95 c/c 

artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/07, 

homologo o projeto de sentença juntado nos autos. Hildebrando da Costa 

Marques Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1009352-18.2019.8.11.0001 REQUERENTE: PAN 

PARTNERS ADMINISTRACAO PATRIMONIAL LTDA REQUERIDO: AGUAS 

CUIABÁ S/A Vistos. Relatório minucioso dispensado (art. 38 da Lei 

9.099/95). Resumo da controvérsia PAN PARTNERS ADMINISTRAÇÃO 

PATRIMONIAL LTDA ajuizou reclamação com pedido declaratório de 

inexistência de débito c/c indenizatório por danos morais ÁGUAS CUIABÁ 

S/A. Em síntese alegou que seu consumo de água está sendo cobrado 

acima da média. E as faturas de consumo dos meses de agosto a 

dezembro/2018 e de julho e agosto de 2019, não refletem ao seu consumo 

real. Ao final postulou indenização por danos morais. Devidamente citada, 

a parte promovida apresentou contestação no ID 26125461 e arguiu 

preliminarmente a ilegitimidade ativa do condomínio para ser parte em 

ações junto ao Juizado Especial e no mérito, sustentou a inexistência de 

culpa e ausência de dano moral. Ao final, requer a improcedência dos 

pedidos. Ata da audiência de conciliação acostada na ID 25874754 e 

impugnação à contestação apresentada no ID 2745411. Pedido de 

desistência pela parte promovente, ID 27454511. A parte promovente 

requereu a desistência da ação e nos termos do Enunciado 90 do FONAJE 

a desistência da ação, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará a 

extinção do processo sem resolução do mérito, ainda que tal ato se dê em 

audiência de instrução e julgamento, salvo quando houver indícios de 

litigância de má-fé ou lide temerária. Assim, não havendo indício de 

litigância de má-fé ou lide temerária nestes autos, o processo deve ser 

extinto. Pelo exposto, proponho julgar extinto o processo, sem resolução 

do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII, e 337, II, do CPC. Sem 

custas e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, 

ambos da Lei nº 9.099/95. Transitado em julgado, arquive-se. Submeto o 

presente projeto de sentença à homologação do Magistrado Togado, para 

que surta os efeitos legais previstos no artigo 40 da Lei 9099/95. Carla 

Cristina Cezario Juíza Leiga Vistos. Para que produza os seus devidos 

efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40, da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 8º, 

parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/07, homologo o 

projeto de sentença juntado nos autos. Hildebrando da Costa Marques Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014622-23.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALFREDO JOAO PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO JOSE SIQUEIRA DA SILVA OAB - MT0021410A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELLE BRAGA MONTEIRO OAB - RJ146081-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1014622-23.2019.8.11.0001 REQUERENTE: ALFREDO 

JOAO PEREIRA DOS SANTOS REQUERIDO: TRANSPORTES AEREOS 

PORTUGUESES SA Vistos. Relatório minucioso dispensado (art. 38 da Lei 

9.099/95). ALFREDO JOÃO PEREIRA DOS SANTOS ajuizou reclamação 

com pedido indenizatório em desfavor do TRANSPORTES AEREOS 

PORTUGUESES S/A. Em síntese, alegou que adquiriu passagens de IDA 

com a parte reclamada com destino a Portugal, sendo que o trecho 

adquirido Milão-Lisboa/Lisboa-Brasília com chegada ao destino prevista 

para o dia 06/04/2018, mas ao chegar no aeroporto de Milão não 

conseguiu embarcar. Ao final, postulou indenização por danos morais e 

materiais. É a síntese do necessário. Devidamente citada, a parte 

reclamada apresentou contestação no ID 27219976. No mérito, sustentou 

a inexistência de culpa, ausência de dano moral. Ata da audiência de 

conciliação acostada no ID 27268076, e impugnação à contestação 

apresentada no ID 27590591. NO SHOW. TEMPO HÁBIL PARA 

EMBARQUE. Considerando a necessidade de tempo despacho de 

bagarem e deslocamento entre a entrada do aeroporto até a aeronave, o 

passageiro deverá comparecer no aeroporto com antecedência, no 

horário estabelecido pela companhia aérea ou ausência desta informação, 

no prazo de 30 minutos do horário estabelecido para a decolagem para 

linhas domésticas ou 60 minutos para linhas internacionais, conforme 

estabelecido no artigo 16 da Portaria 676/2000/GC-5 da ANAC: Art. 16. O 

passageiro com reserva confirmada deverá comparecer para embarque 

no horário estabelecido pela empresa ou: a) até 30 (trinta) minutos antes 

da hora estabelecida no bilhete de passagem, para as linhas domésticas; 

e b) até 60 (sessenta) minutos antes da hora estabelecida no bilhete de 

passagem, para as linhas internacionais. Embora se deva proporcionar ao 

consumidor a facilitação das provas de seus direitos (art. 6º, inciso VIII do 

CDC), no presente caso, o ônus probatório continua com a parte 

reclamante. Isto porque o consumidor não é hipossuficiente para a 

elucidação dos fatos controvertidos, pois poderia utilizar normalmente de 

prova testemunhal. Neste sentido: RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE 

AÉREO. VOO DOMÉSTICO. INOCORRÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO 

DE SERVIÇO. NO SHOW. CONSUMIDOR QUE DÁ CAUSA AOS 

TRANSTORNOS, AO NÃO COMPARECER PARA EMBARQUE NO HORÁRIO 

ESTIPULADO PARA VOO DOMÉSTICO. DANOS MATERIAIS E MORAIS 

NÃO CONFIGURADOS. IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA. Relatou a autora 

que a requerida lhe negou o embarque, pois não estava com antecedência 

mínima necessária para realizar o check in. A prova do comparecimento a 

tempo do embarque compete ao consumidor. A parte autora afirmou ter 

chegado apenas 30 minutos antes do voo, com alegação de caso 

fortuito/força maior, pois estava chovendo e vinha de outra cidade, se 

atrasando devido ao trânsito intenso. Por questões óbvias de 

operacionalidade e organização do tráfego aéreo, são estabelecidos 

prazos mínimos de antecedência para realização de check in. Caso não 

obedecido o prazo de antecedência, não se configura ilícita a negativa de 

embarque. Tampouco compete à empresa aérea arcar com prejuízos a 

que não deu causa. Danos materiais e morais não configurados, diante da 

inexistência de falha na prestação do serviço. RECURSO DESPROVIDO. 

(Recurso Cível Nº 71006095608, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas 

Recursais, Relator: Ana Cláudia Cachapuz Silva Raabe, Julgado em 

29/06/2016). Em análise do caso concreto e com base no conjunto fático 

probatório disponível nos autos, nota-se que não há qualquer prova de 

que a parte reclamante respeitou o horário de chegada antecipada. Desse 
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modo, pela insuficiência de provas, aplicam-se as regras de hermenêutica, 

segundo as quais, nesses casos, decide-se em desfavor da parte que 

possui o encargo probatório, concluindo-se que não houve falha na 

prestação de serviço da companhia aérea reclamada, sendo plenamente 

legítima a sua conduta. Assim sendo, não havendo ato ilícito, encontra-se 

prejudicado o exame dos demais pressupostos caracterizadores da 

responsabilidade civil, bem como a discussão em relação ao dano e o seu 

quantum indenizatório. DISPOSITIVO. Pelo exposto, proponho julgar 

improcedente os pedidos contidos na inicial para, com resolução de mérito, 

nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil: Sem custas e 

sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da 

Lei nº 9.099/95. Intimem-se. Não havendo manifestação das partes, 

arquive-se. Submeto o presente projeto de decisão à homologação do 

Magistrado Togado, para que surta os efeitos legais previstos no artigo 40 

da Lei 9099/95. Brunna Neves Juíza Leiga --------------------------------------

---------------------------------- Vistos. Para que produza os seus devidos 

efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40, da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 8º, 

parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/07, homologo o 

projeto de sentença juntado nos autos. Cuiabá/MT, data registrada no 

sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013457-38.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA FREITAS SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

mariana correa da costa de lacerda souza OAB - MT13031-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALITALIA COMPAGNIA AEREA ITALIANA S.P.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VIRGINIA D ANDREA VERA OAB - RJ0100851A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1013457-38.2019.8.11.0001 REQUERENTE: LUCIANA 

FREITAS SOARES REQUERIDO: ALITALIA COMPAGNIA AEREA ITALIANA 

S.P.A. Vistos. Relatório minucioso dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). 

LUCIANA FREITAS SOARES ajuizou reclamação com pedido indenizatório 

em desfavor do ALITALIA COMPAGNIA AEREA ITALIANA S.P.A. Em 

síntese, alegou que adquiriu passagens com a parte reclamada para viajar 

de Bari na Itália para São Paulo, pela companhia aérea Ré, no dia 

15/09/2019, partindo de Roma às 22:00h, aterrissando em Guarulhos às 

5:00h do dia 16/09, mas seu voo foi reprogramado para às 8h:40min do dia 

16/09, o que a fez perder o voo da GOL de Guarulhos para Cuiabá e um 

dia de trabalho. Ao final, postulou indenização por danos morais e 

materiais. É a síntese do necessário. Devidamente citada, a parte 

reclamada apresentou contestação no ID 27106336. No mérito, sustentou 

a inexistência de culpa, ausência de dano moral. Ata da audiência de 

conciliação acostada no ID 26834620, e impugnação à contestação 

apresentada no ID 27520200. Alteração do contrato por parte da 

companhia aérea. Nos termos do artigo 229 do Código Brasileiro de 

Aeronáutica, o passageiro tem direito ao reembolso integral do valor já 

pago quando a alteração por foi iniciativa do transportador. Quanto ao 

reembolso da passagem, a Resolução 400/2016 da ANAC prevê que as 

alterações, em especial quanto ao horário e itinerário, deverão ser 

informadas ao passageiro com antecedência de 72 horas e as alterações 

não poderão ser superior a 30 minutos para voos domésticos e de 1 hora 

para voos internacionais em relação aos horários originalmente 

contratados. A não observância destes limites, o passageiro poderá optar 

pela reacomodação em outro voo ou o reembolso integral do valor já pago. 

Estas são as regras previstas no artigo 12 da Resolução 400/2016 da 

ANAC: Art. 12. As alterações realizadas de forma programada pelo 

transportador, em especial quanto ao horário e itinerário originalmente 

contratados, deverão ser informadas aos passageiros com antecedência 

mínima de 72 (setenta e duas) horas. § 1º O transportador deverá 

oferecer as alternativas de reacomodação e reembolso integral, devendo 

a escolha ser do passageiro, nos casos de: I - informação da alteração 

ser prestada em prazo inferior ao do caput deste artigo; e II - alteração do 

horário de partida ou de chegada ser superior a 30 (trinta) minutos nos 

voos domésticos e a 1 (uma) hora nos voos internacionais em relação ao 

horário originalmente contratado, se o passageiro não concordar com o 

horário após a alteração. § 2º Caso o passageiro compareça ao aeroporto 

em decorrência de falha na prestação da informação, o transportador 

deverá oferecer assistência material, bem como as seguintes alternativas 

à escolha do passageiro: I - reacomodação; II - reembolso integral; e III - 

execução do serviço por outra modalidade de transporte. Em exame do 

conjunto fático probatório disponível nos autos, mormente quanto a cópia 

do e-mail juntado no ID 25346718, nota-se que a alteração de horário foi 

informada a parte reclamante com aproximadamente 68 horas de 

antecedência e que não respeitou o limite de alteração de 1h para voos 

internacionais. Desta forma, tendo em vista que a informação de alteração 

do voo não observou o limite prévio estabelecido, a conduta ilícita 

encontra-se caracterizada. Dano moral. O dano moral pode decorrer de 

ofensa à honra objetiva e subjetiva. Na esfera da honra objetiva, a ofensa 

atinge a reputação da vítima no meio social, ao passo que na esfera da 

honra subjetiva se reporta ao sofrimento suportado. Partido desta 

premissa conceitual e com base nos elementos fáticos disponíveis, 

pode-se afirmar que o atraso do voo é suficiente para presumir a 

existência de dano moral, em decorrência da indisponibilidade significativa 

de tempo, na modalidade subjetiva (dano in re ipsa). Isto porque o fato 

ocorrido tem o condão proporcionar sentimentos indesejados como 

frustração, angústia e raiva. Ademais, o tempo é um bem precioso e a 

parte promovente poderia tê-lo utilizado para convívio com a família, 

investimento em cultura e até em atividades profissionais, evidenciando o 

dano moral subjetivo. A propósito: RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO 

INDENIZATÓRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. VIAGEM DE 

TURISMO. AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO AO QUE PRÉVIAMENTE 

AJUSTADO. DANO MORAL IN RE IPSA. CABIMENTO. Caso em que a parte 

autora realiza viagem ao exterior utilizando do pacote de turismo 

disponibilizado pela ré. Incômodos demonstrados no decorrer da viagem. 

Evidenciado aos autos que os demandantes realizaram contrato prevendo 

hospedagem em quarto de casal, sendo disponibilizados em hotel camas 

de solteiro. Troca de nomes nas reservas de hotéis, acarretando em 

perda de tempo e angústia aos autores em país estrangeiro. Dano moral in 

re ipsa, sendo o prejuízo decorrente das próprias circunstâncias do fato. 

Deram provimento ao recurso. Demanda julgada procedente em parte. 

Unânime. (Apelação Cível Nº 70041860479, Décima Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em 

26/05/2011) APELAÇÕES CÍVEIS. CARTÃO DE CRÉDITO. COBRANÇA DE 

VALORES A MAIOR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE 

ESTABELECIMENTO COMERCIAL E ADMINISTRADORA. INEXISTÊNCIA NO 

CASO CONCRETO. (...) A cobrança reiterada, na fatura do cartão de 

crédito, de valores superiores ao das compras realizadas, por período 

considerável, obrigando os demandantes a dirigirem-se à loja, ao PROCON 

e a ingressarem com demanda judicial para solucionar o impasse não pode 

ser considerada mero dissabor. (...) (TJRS Apelação Cível Nº 

70051555514, Vigésima Quarta Câmara Cível, Relator: Jorge Maraschin 

dos Santos, Julgado em 29/05/2013) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. 

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 

TRANSPORTE AÉREO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ATRASO 

NO VOO E EXTRAVIO DE BAGAGEM. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 

1. Sendo a relação entre as partes regida pelo Código de Defesa do 

Consumidor, a jurisprudência deste STJ entende que "a responsabilidade 

civil das companhias aéreas em decorrência da má prestação de 

serviços, após a entrada em vigor da Lei 8.078/90, não é mais regulada 

pela Convenção de Varsóvia e suas posteriores modificações 

(Convenção de Haia e Convenção de Montreal), ou pelo Código Brasileiro 

de Aeronáutica, subordinando-se, portanto, ao Código Consumerista" 

(AgRg no AREsp n. 582.541/RS, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA 

TURMA, julgado em 23/10/2014, DJe 24/11/2014). 2. Incidência da Súmula 

n. 83/STJ. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ AgRg no 

AREsp 661.046/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA 

TURMA, julgado em 17/09/2015, DJe 24/09/2015) Por essas razões, o 

dano moral encontra-se caracterizado. QUANTUM INDENIZATÓRIO DO 

DANO MORAL. Em relação ao quantum indenizatório do dano moral, este 

deve atender a uma dupla finalidade: compensação e repressão. Assim, 

há que se observar tanto a capacidade econômica da vítima quanto do 

ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés 

pedagógico da medida. Ademais, deve ser considerada também a 

extensão da culpa e do dano (subjetivo e/ou objetivo), para que não sejam 

violados os Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade. Neste 
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sentido preconiza a jurisprudência do STJ: (...)RESPONSABILIDADE CIVIL. 

(...) DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA COM 

RAZOABILIDADE. (...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais 

e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado 

por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora 

estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo, da 

capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o 

caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível rever o valor a 

ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em 

violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não 

se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE 

SANTA CATARINA desprovido. (STJ AgRg no AREsp 253.665/SC, Rel. 

Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 

21/03/2013, DJe 11/04/2013) Neste contexto, o valor indenizatório deve 

satisfazer ao caráter compensatório, servindo, ainda como desincentivo à 

repetição da conduta ilícita. Portanto, sopesando estes critérios e 

considerando as peculiaridades do caso concreto, entendo como razoável 

e suficiente para a reparação do dano moral a quantia de R$ 8.000,00. 

DANO MATERIAL Quem ocasiona dano material a outrem tem o dever de 

indenizá-lo (artigo 186 do Código Civil). Nos termos do artigo 402 do 

Código Civil, o dano material pode ser materializado tanto na modalidade de 

perdas emergentes quanto na modalidade de lucros cessantes. 

Independentemente da modalidade de dano material, diferentemente do 

dano moral, este não se presume, deve ser integralmente comprovado. 

Neste sentido: JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CIVIL. VALOR IRRISÓRIO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL DECORRENTE DE AGRESSÕES FÍSICAS 

E VERBAIS. DANO MATERIAL NÃO PROVADO. RECURSO CONHECIDO E 

PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 6. De outro norte, no que se refere à 

indenização por danos materiais, nada há a ser provido. O dano material 

deve sempre estar devidamente demonstrado a conferir juridicidade à 

pretensão condenatória respectiva. 7. Na hipótese, não há sequer 

indicação do modelo do celular e óculos que a autora alega terem sido 

danificados. A existência e a extensão dos danos que alega haver sofrido 

não encontram, assim, suporte nos autos, e à evidência, não podem ser 

presumidos. Com efeito, não se julga ressarcimento de dano por 

verossimilhança e sim com a segurança exigida pelo ordenamento jurídico, 

onde a prova deve ser robusta e irretorquível, não se afigurando 

adequada a condenação por danos hipotéticos ou mera presunção. (...) 

(TJ-DF - ACJ: 20150610060419, Relator: SANDRA REVES VASQUES 

TONUSSI, Data de Julgamento: 02/02/2016, 3ª Turma Recursal dos 

Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Publicação: Publicado no 

DJE : 07/03/2016 . Pág.: 533) Em análise do caso, nota-se que a parte 

promovente alega ter suportado dano material na modalidade de perdas 

emergentes, em decorrência do atraso do voo, perdeu uma diária no valor 

de R$ 1,717,59 (um mil setecentos e dezessete reais e cinquenta e nove 

centavos). Analisando o conjunto fático probatório disponível nos autos, 

nota-se que o dano material encontra-se devidamente comprovado no 

valor de R$ 1,717,59 (um mil setecentos e dezessete reais e cinquenta e 

nove centavos) (ID 25346724), fazendo a parte reclamante jus à 

indenização pelos danos materiais. DISPOSITIVO. Pelo exposto, proponho: 

a. julgar parcial procedente os pedidos contidos na inicial para, com 

resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo 

Civil: b. condenar a parte promovida, solidariamente, a pagar para o 

promovente a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos 

morais, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir desta 

data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, 

sem capitalização, a partir da citação por envolver ilícito contratual 

(Precedentes do STJ. AgInt no AREsp 703055/RS); c. condenar a parte 

reclamada, a pagar a parte reclamante a quantia de R$ 1,717,59 (um mil 

setecentos e dezessete reais e cinquenta e nove centavos) a título de 

danos materiais, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir 

do efetivo prejuízo (17/09/2019, ID 25346724), cf. Súmula 43 do STJ), e 

juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da 

citação; Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos dos 

artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Intimem-se. Preclusas as vias 

recursais, intimem-se novamente as partes, agora, para que, no prazo de 

5 (cinco) dias, requeiram o que entenderem de direito, sob pena dos autos 

serem encaminhados ao arquivo. Havendo condenação que enseje 

cumprimento de sentença, o credor deverá apresentar planilha de cálculo 

detalhada, demonstrando o valor atualizado do débito, com exata 

observância ao comando judicial. Para que não sejam apresentados 

cálculos sem credibilidade, recomendamos que os valores sejam 

atualizados prioritariamente por meio da função “atualização monetária” 

disponível no sítio DrCalc.net (http://www.drcalc.net/correcao.asp?

it=3&ml=Calc), visto que, além de se tratar de um sítio confiável, satisfaz 

plenamente as peculiaridades necessárias para o caso concreto, em que 

o termo inicial dos juros e da correção monetária são distintos. Destaca-se 

que neste cálculo não deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do 

CPC (Lei nº 13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a 

intimação específica do devedor para o pagamento, conforme 

entendimento já firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso 

Repetitivo REsp 1102460/RS). Com o objetivo do proporcionar o máximo de 

celeridade à fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o devedor deverá 

atender o disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque 

informando o número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação 

dos bens passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que 

pretende que sejam utilizados (BACENJUD e RENAJUD). Não havendo 

manifestação das partes, arquive-se. Submeto o presente projeto de 

decisão à homologação do Magistrado Togado, para que surta os efeitos 

legais previstos no artigo 40 da Lei 9099/95. Brunna Neves Juíza Leiga ----

-------------------------------------------------------------------- Vistos. Para que 

produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40, da Lei 

nº 9.099/95 c/c artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual 

nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado nos autos. Cuiabá/MT, 

data registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012208-52.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO DANIEL SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1012208-52.2019.8.11.0001 REQUERENTE: FABIO 

DANIEL SANTOS REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Relatório minucioso 

dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). Resumo da controvérsia FABIO 

DANIEL SANTOS ajuizou reclamação com pedido declaratório de 

inexistência de débito c/c indenizatório por danos morais TELEFONICA 

BRASIL - S/A. Em síntese alegou desconhecer a dívida negativada em seu 

nome. A título de tutela provisória de urgência, requereu a imediata 

exclusão do seu nome dos cadastros de proteção ao crédito, e ao final 

postulou indenização por danos morais. Devidamente citada, a parte 

promovida apresentou contestação no ID 26692574 e arguiu a inépcia da 

inicial e no mérito, sustentou a inexistência de culpa e ausência de dano 

moral. Ao final, arguiu litigância de má-fé e formulou pedido contraposto. 

Ata da audiência de conciliação acostada no ID 26509898 e impugnação 

no ID 27228345. É a síntese do necessário. Valor da causa. Toda petição 

inicial, inclusive aquelas distribuídos sob o rito dos Juizados Especiais, 

deve indicar precisamente o valor da causa (art. 14, § 1º, inciso III, e 319, 

incios V, do CPC), o qual deve apresentar o valor econômico da pretensão 

formulada de acordo com os critérios estabelecidos no artigo 292 do CPC. 

Neste sentido: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. DELIBERAÇÕES 

ASSEMBLEARES. NULIDADE. DECLARAÇÃO. ART. 535 DO CPC/1973. 

VIOLAÇÃO. ALEGAÇÃO GENÉRICA. SÚMULA Nº 284/STF. VALOR DA 

CAUSA. FIXAÇÃO. CRITÉRIO. CONTEÚDO ECONÔMICO DA DEMANDA. 

RAZOABILIDADE. REEXAME DE FATOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 

7/STJ. (...) 3. O valor da causa deve equivaler ao conteúdo econômico a 

ser obtido na demanda, ainda que a pretensão envolva conteúdo 

meramente declaratório. Precedentes. 4. Acolher a tese acerca da 

inexistência do proveito econômico ou da razoabilidade do valor atribuído à 

causa encontra óbice na Súmula nº 7 do Superior Tribunal de Justiça, por 

demandar o reexame das circunstâncias fáticas da causa. 5. Agravo 

interno não provido. (STJ AgInt no AREsp 1062493/SP, Rel. Ministro 

RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 

19/09/2017, DJe 28/09/2017) Nos termos do artigo 292, inciso V, do CPC, 
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nas ações indenizatórias o valor da causa deve ser indicado de acordo 

com a pretensão formulada, inclusive do dano moral. No caso em análise, 

nota-se que a parte reclamante postula a indenização por danos morais no 

valor a ser arbitrado por este Juízo e atribui ao valor da causa à quantia 

de R$367,01. Portanto, não coincidindo o valor da causa com a pretensão 

econômica deduzida na inicial, nos termos do artigo 292, § 3º, do CPC, o 

valor da causa deve ser retificado para a quantia de R$10.000,00, valor 

máximo geralmente estipulado pela Turma Recursal. Preliminar 

Tecnicamente, as defesas processuais são examinadas antes do direito 

material (mérito). Todavia, no presente caso, por se tratar de um processo 

que tramita sob o rito dos Juizados Especiais, com base no princípio da 

simplicidade e informalidade (art. 2º da Lei 9.099/95), deixo de examiná-las 

diante do indeferimento do pleito no mérito, já que, nesta circunstância, 

não traz nenhum prejuízo processual à parte promovida. Julgamento 

antecipado da lide. Examinando os autos, nota-se que, na audiência de 

conciliação (ID 26509898), as partes posicionaram-se no sentido de que, 

em relação à produção de prova oral, manifestar-se-iam na contestação 

(parte reclamada) e na impugnação à contestação (parte reclamante). 

Porém, analisando tais peças, observa-se que não houve pedido 

específico, autorizando o julgamento antecipado da lide, com a aplicação 

dos ônus específicos. Desta forma, com fulcro no artigo 355, inciso I, do 

CPC, passo ao exame do mérito. Cobrança de dívida desconhecida. A 

cobrança de dívida, por qualquer dos meios lícitos possíveis, bem como a 

inclusão de restritivo de crédito em nome do devedor, é necessário que o 

credor tenha prova do seu crédito, visto que se trata de prova constitutiva 

de seu direito (art. 373, inciso I, do CPC). Neste sentido: EMENTA: CIVIL E 

PROCESSO CIVIL - DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - 

NEGATIVAÇÃO DO NOME DA PARTE AUTORA - PROVA DA ORIGEM DA 

DÍVIDA. - Em ações declaratórias de inexistência de dívida, cabe à parte 

requerida a prova do liame negocial questionado e da origem do débito que 

motivou a negativação do nome da parte autora - Em suma, caberia à parte 

ré comprovar que a parte autora estava inadimplente com obrigação 

expressamente pactuada ou serviço efetivamente utilizado; ônus do qual a 

requerida se desincumbiu satisfatoriamente. (TJ-MG - AC: 

10702140532087001 MG, Relator: Otávio Portes, Data de Julgamento: 

22/05/2019, Data de Publicação: 31/05/2019) APELAÇÃO CÍVEL. 

NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL. PROVA DOCUMENTAL QUE DEMONSTRA A ORIGEM DA DÍVIDA. 

A prova documental juntada pela parte requerida demonstra de forma 

clara a origem da dívida, não havendo falar em inexistência de relação 

jurídica, tampouco em indenização por dano moral. APELAÇÃO 

DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 70080523723, Décima Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana Beatriz Iser, Julgado em 

13/03/2019). (TJ-RS - AC: 70080523723 RS, Relator: Ana Beatriz Iser, 

Data de Julgamento: 13/03/2019, Décima Quinta Câmara Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 29/03/2019) Assim, para que a 

cobrança e a inclusão de restritivo de crédito sejam considerados 

exercícios regulares de direito é imprescindível que o credor comprove a 

origem do seu crédito. A propósito: EMENTA: APELAÇÃO - CESSÃO DE 

CRÉDITO - CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO - INCLUSÃO DO NOME - 

DÉBITO EXISTENTE - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - DANO MORAL - 

INEXISTENTE. 1. Age no exercício regular de direito o credor que inclui o 

nome do devedor em cadastro restritivo de crédito, com base em débito 

existente. 2. O exercício regular de direito afasta a indenização por danos 

morais, por pressupor esta a prática de ato ilícito. (TJ-MG - AC: 

10707150303451001 MG, Relator: Maurílio Gabriel, Data de Julgamento: 

21/03/2019, Data de Publicação: 29/03/2019) A parte reclamante alega 

desconhecer a dívida correspondente ao restritivo de crédito em seu 

nome, incluído pela parte reclamada nos valores de R$367,01 (ID 

25025569). Em exame do conjunto fático probatório disponível nos autos, 

mormente quanto ao áudio de ligação telefônica de atendimento em call 

center, juntado no ID 26692575, nota-se que a parte reclamante confirmou 

a contratação do plano controle oferecido pela parte reclamada. Ademais, 

não há nos autos prova de fato impeditivo, modificativo o extintivo do 

referido crédito (art. 373, inciso II, do CPC), situação em que evidencia a 

sua legitimidade e que não há conduta ilícita por parte da empresa 

reclamada. Destaca-se também que, embora não tenha sido produzida 

perícia fonética para comprovar a autenticidade da voz da parte 

reclamante, no caso em exame, considero-a como autentico a referida 

gravação diante da ausência de expressa e específica impugnação (art. 

411, inciso III, do CPC). Além disso, ouvindo o referido áudio, nota-se que 

foram identificados dados da parte reclamante (nome completo: Fabio 

Daniel Santos, CPF: 544.571.221-49, data de nascimento 23/11/1982, 

endereço: na Rua A3 (Aparecida de Castro Silva), quadra 15, lote 04, 

Bairro Nova Esperança (ponto de referência uma kitinete entre a Igreja e 

uma Pizzaria Grande Família)- Cuiabá/MT, nome da mãe: Marli Soares do 

Santos, telefone da esposa Patrícia 9312-8891) evidenciando a 

contratação. Relevante consignar também que a gravação telefônica não 

agride o direito à inviolabilidade e sigilo das comunicações telefônicas (art. 

5º, inciso XII, CF), visto que se trata de gravação realizada por um dos 

interlocutores. Neste sentido: REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL. CONCUSSÃO. GRAVAÇÃO TELEFÔNICA REALIZADA POR UM 

DOS INTERLOCUTORES. ILICITUDE. AFASTAMENTO. ABSOLVIÇÃO. 

NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS 

AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. IMPOSSIBILIDADE DE 

SUSTENTAÇÃO ORAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE 

PREQUESTIONAMENTO. ÓBICE DA SÚMULA 211/STJ. RECURSO 

IMPROVIDO. 1. É lícita a gravação telefônica realizada por um dos 

interlocutores, ainda que sem o consentimento do outro, sendo apta sua 

utilização no convencimento do juiz sentenciante. (...) (STJ AgRg no 

AREsp 721.244/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado 

em 01/06/2017, DJe 07/06/2017) Diante do contexto comprobatório dos 

autos, reconheço a existência do crédito em favor da parte reclamada e, 

consequentemente, a cobrança é legítima e não há conduta ilícita 

praticada. Assim sendo, não havendo ato ilícito, encontra-se prejudicado o 

exame dos demais pressupostos caracterizadores da responsabilidade 

civil, bem como, a discussão em relação ao dano e o seu quantum 

indenizatório. Litigância de má-fé. A litigância de má-fé se caracteriza com 

a prática de alguma das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC 

acompanhada do elemento dolo. Art. 80. Considera-se litigante de má-fé 

aquele que: I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei 

ou fato incontroverso; II - alterar a verdade dos fatos; III - usar do 

processo para conseguir objetivo ilegal; IV - opuser resistência 

injustificada ao andamento do processo; V - proceder de modo temerário 

em qualquer incidente ou ato do processo; VI - provocar incidente 

manifestamente infundado; VII - interpuser recurso com intuito 

manifestamente protelatório. Não destoa a jurisprudência do STJ: 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO 

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - EMBARGOS À 

EXECUÇÃO - ACÓRDÃO DA LAVRA DESTA EGRÉGIA QUARTA TURMA 

QUE REJEITOU OS ACLARATÓRIOS MANEJADOS PELOS EMBARGADOS, 

MANTENDO HÍGIDO O RECONHECIMENTO DA INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO 

N. 7 DA SÚMULA DO STJ. IRRESIGNAÇÃO DO EXEQUENTE. 1. Segundo a 

reiterada jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, a mera 

utilização de recursos previstos em lei não caracteriza, por si só, litigância 

de má-fé, devendo ser demonstrado o caráter manifestamente infundado 

do reclamo ou o dolo da parte recorrente em obstar o normal trâmite do 

processo, o que não se vislumbra no caso concreto. 2. Embargos de 

declaração acolhidos, sem efeitos infringentes, para sanar a omissão 

acerca da apontada litigância de má-fé. (STJ EDcl nos EDcl no AgInt no 

AREsp 563.934/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado 

em 16/02/2017, DJe 22/02/2017) Em exame dos autos, nota-se que o caso 

em apreço se enquadra no caso previsto no inciso II do artigo 80 do CPC, 

pois a parte reclamante alterou a verdade dos fatos. Esta hipótese 

encontra-se devidamente caracterizada nos autos, visto que a origem da 

dívida foi comprovada pela parte promovida por meio de documentos não 

impugnados pela parte promovente. Por estas razões, é devida a 

incidência da multa por litigância de má-fé, prevista no artigo 81 do CPC, a 

qual fixo em R$700,00, apurado com base em 7% sobre o valor da causa 

(R$10.000,00). Por fim, considerando o previsto no artigo 55 da Lei 

9.099/95, o qual prevê que a parte condenada em litigância de má-fé 

deverá arcar com as custas e com os honorários do advogado, os quais 

também fixo em R$1.000,00, apurado com base em 10% sobre a 

pretensão econômica da ação (R$10.000,00). Pedido contraposto. Embora 

não seja admitida a reconvenção no rito dos Juizados Especiais Cíveis, 

nos termos do artigo 31 da Lei 9.099/95, é permitido à parte reclamada 

formular na contestação pedido contraposto, desde que embasado nos 

mesmos fatos alegados pela parte reclamante. Destaca-se ainda que, nos 

termos do Enunciado 31 do Fonaje, o pedido contraposto é admissível 

inclusive quando a parte reclamada for pessoa jurídica Neste sentido: 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBJETIVO DE REDISCUTIR MATÉRIA. 

IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 48 DA LEI 

9099/95. POSSIBILIDADE DE PESSOA JURÍDICA FORMULAR PEDIDO 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106693/2/2020 Página 216 de 473



CONTRAPOSTO NO JUIZADO ESPECIAL ENUNCIADO 31 DO FONAJE. 

PRINCÍPIO DA CELERIDADE. EMBARGOS DECLARATÓRIOS 

DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 71006086045, Quarta 

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Gisele Anne Vieira de 

Azambuja, Julgado em 03/06/2016) CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO NÃO 

CONTRATADO. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. PEDIDO 

CONTRAPOSTO. PESSOA JURÍDICA. ADMISSÍVEL. DESCONTO INDEVIDO 

EM CONTRACHEQUE. REPETIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL. INCABÍVEL. 

1.É admissível nos Juizados Especiais a propositura de pedido 

contraposto por pessoa jurídica, sem acesso aos Juizados (Enunciado nº 

31 do FONAJE). (...) ( TJ-DF - Apelacao Civel do Juizado Especial : ACJ 

20140910107318 DF 0010731-71.2014.8.07.0009) Em síntese, para que o 

pedido contraposto seja deferido, é necessário que a cobrança realizada 

pela parte reclamada seja legítima, que o pedido esteja formulado com 

base nos mesmos fatos narrados na inicial e de forma líquida. Da análise 

do caso concreto, nota-se que a cobrança é legítima, conforme explanado 

no tópico anterior, que o pedido foi formulado de forma líquida e com base 

nos fatos alegados pela parte reclamante (inexistência de débito), é 

devido o pedido contraposto. Desta forma, mormente quanto ao 

documento juntado no ID 26692574 – folhas 19, é possível apurar que a 

parte reclamante ainda deve a quantia de R$367,01, referente a 

inadimplência da fatura de energia elétrica vencida em novembro e 

dezembro/2017. Por esta razão, o pedido contraposto deve ser acolhido. 

Dispositivo. Pelo exposto, proponho: a) rejeitar as preliminares arguidas e: 

b) julgar improcedentes os pedidos contidos na inicial para, com resolução 

de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil: c) 

julgar procedente o pedido contraposto para condenar a parte promovente 

a pagar à parte promovida a quantia de R$ 367,01 (trezentos e sessenta e 

sete reais e um centavos) corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, pro 

rata, e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, 

ambos a partir do vencimento da obrigação inadimplente por se tratar de 

mora ex re (artigo 397, caput, do Código Civil); d) diante da improcedência 

do pleito inicial e da procedência do pedido contraposto, para que não haja 

equívocos na fase de cumprimento de sentença, retifique-se o cadastro 

das partes, invertendo os polos ativo e passivo. e) condenar a parte 

promovente ao pagamento de R$700,00 (setecentos reais), a título de 

indenização por litigância de má-fé, devidamente corrigida monetariamente 

pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir da propositura da ação, e juros da mora 

de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da publicação 

desta sentença; f) Em decorrência da má fé, com fulcro no artigo 55 da Lei 

9.099/95, condeno a parte promovida ao pagamento das custas e dos 

honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor da 

condenação, como previsto no artigo 85, § 2º, do CPC. Intimem-se. 

Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente as partes, agora, para 

que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o que entenderem de direito, 

sob pena dos autos serem encaminhados ao arquivo. Havendo 

condenação que enseje cumprimento de sentença, o credor deverá 

apresentar planilha de cálculo detalhada, demonstrando o valor atualizado 

do débito, com exata observância ao comando judicial. Para que não sejam 

apresentados cálculos sem credibilidade, recomendamos que os valores 

sejam atualizados prioritariamente por meio da função “atualização 

m o n e t á r i a ”  d i s p o n í v e l  n o  s í t i o  D r C a l c . n e t 

(http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), visto que, além de se 

tratar de um sítio confiável, satisfaz plenamente as peculiaridades 

necessárias para o caso concreto, em que o termo inicial dos juros e da 

correção monetária são distintos. Destaca-se que neste cálculo não 

deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do CPC (Lei nº 

13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a intimação 

específica do devedor para o pagamento, conforme entendimento já 

firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso Repetitivo REsp 

1102460/RS). Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o devedor deverá atender o 

disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque informando o 

número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação dos bens 

passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que pretende que 

sejam utilizados (BACENJUD e RENAJUD). Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Submeto o presente projeto de decisão à homologação 

do Magistrado Togado, para que surta os efeitos legais previstos no artigo 

40 da Lei 9099/95. Carla Cristina Cezário Juíza Leiga --------------------------

---------------------------------------------- Vistos. Para que produza os seus 

devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40, da Lei nº 9.099/95 c/c 

artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/07, 

homologo o projeto de sentença juntado nos autos. HILDEBRANDO DA 

COSTA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010858-29.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

INAC - INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE CRISTINA OGLIARI OAB - MT9744-O (ADVOGADO(A))

KELLY CRISTINA DE CARVALHO BALBINO OAB - MT0009346A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT14994-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1010858-29.2019.8.11.0001 REQUERENTE: INAC - 

INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA - ME REQUERIDO: CLARO S.A. 

Vistos etc. INAC - INSTITUTO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA - ME ajuizou 

uma reclamação com pedido de liminar em desfavor da empresa CLARO 

S.A. em síntese, alegou: (a) ser usuário dos serviços de telefonia fixo e 

internet. E no mês de setembro/2019 foi surpreendido com uma fatura no 

valor de R$127,89 referente ao plano Claro Mix, Claro Life Ilimitado 500MB 

e Aplicativos digitais, com nº do cliente 118681097 (ID 24652644), (b) 

afirma que recebeu outra fatura com vencimento em 17/10/2019, no valor 

de R$280,58 e com a aviso de negativação em caso de inadimplemento. 

(b) relata que não consta qual número de telefone estaria vinculado e que 

desconhece o débito. Requereu liminarmente a suspensão das cobranças 

e que a parte requerida se abstenha de incluir seu nome nos órgãos de 

proteção ao crédito. No mérito pleiteou a declaração de inexistência do 

débito e a indenização por danos morais. A tutela de urgência foi 

concedida (ID 24681024). A parte requerida apresentou contestação (ID 

26380885), e arguiu a Preliminar: ilegitimidade ativa. No mérito sustentou 

(a) contratação via televendas e (b) ausência de prova do dano e do 

dever de reparar. Audiência de conciliação realizada (ID 26247208) e 

apresentada a impugnação (ID 26698237). É a síntese do necessário. 

Relatório minucioso dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). PRELIMINAR 

Ilegitimidade passiva. A indicação na petição inicial das partes, trazendo 

como causa de pedir fundamentos que evidenciam a existência de uma 

suposta relação jurídica de direito material, é suficiente para sustentar a 

legitimidade, como preconizado pela Teoria da Asserção, amplamente 

aceita no c. Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO REGIMENTAL NO 

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AQUISIÇÃO DE VALORES 

MOBILIÁRIOS POR INTERMÉDIO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. 

LEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TEORIA DA 

ASSERÇÃO. PRECEDENTES. PRESCRIÇÃO. PRAZO. TERMO INICIAL. 

CIÊNCIA DA LESÃO. TEORIA DA ACTIO NATA. MOMENTO DA 

OCORRÊNCIA DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO 

REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Não há ilegitimidade passiva nas hipóteses 

em que a pertinência subjetiva do réu em relação à pretensão deduzida em 

juízo torna-se evidente à luz da teoria da asserção, segundo a qual as 

condições da ação devem ser aferidas tomando como pressuposto, 

provisoriamente, apenas em juízo de admissibilidade da demanda, as 

próprias afirmações ou alegações contidas na petição inicial, 

dispensando-se qualquer atividade probatória. [...] 3. Agravo regimental a 

que se nega provimento. (STJ, 3ª Turma, AgRg no AREsp nº 740.588/SP, 

Rel. Min.: Marco Aurélio Bellizze, DJU 27/10/2015). Diante do exposto, em 

exame apenas das alegações contidas na inicial, nota-se que as partes da 

relação jurídica de direito material (relação contratual) coincidem com as 

partes desta demanda, tornando-as partes legítimas para figurar no polo 

ativo e passivo. Por fim, relevante consignar que os documentos 

encartados no ID 24652090, comprovam que a parte requerente está 

enquadrada como ME, podendo demandar no polo ativo do Juizado 

Especial. Portanto, afasto a preliminar de ilegitimidade ativa. MÉRITO 

Julgamento antecipado da lide. Em exame a narrativa das partes, observo 

que para a solução do presente conflito independe de novas provas, visto 

que os fatos controvertidos só podem ser comprovados por meio 

documental. Com fulcro nos artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil, 

em que disciplinam o Princípio da Livre Apreciação Motivada das Provas e 
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para que não haja procrastinação ao trâmite processual deste feito (CF, 

art. 5º, LXXVIII), julgo desnecessária a produção de outras provas em 

Audiência de Instrução e Julgamento. Desta forma, com fulcro no artigo 

355, inciso I do Código de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado 

da lide e ao exame do mérito. Cobrança de dívida desconhecida. É do 

credor o ônus de provar a higidez do seu crédito, para legitimar as ações 

adotadas para seu recebimento, inclusive a inscrição do nome do devedor 

nos órgãos de proteção ao crédito. E é assim, primeiro, por se tratar do 

fato constitutivo do seu direito (CPC, art. 373, I) e, depois, por não ser 

razoável atribuir ao devedor a obrigação de fazer prova de fato negativo. 

Neste sentido: APELAÇÕES CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. 

NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO E DE EXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO 

NEGATIVA. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. ÔNUS DA PARTE 

RÉ. DECLARAÇÃO INEXISTÊNCIA DO DÉBITO E DETERMINAÇÃO DE 

CANCELAMENTO DO REGISTRO QUE SE IMPÕE. DEVER DE INDENIZAR 

CONFIGURADO. QUANTUM INDENITÁRIO E HONORÁRIOS DE 

SUCUMBÊNCIA MAJORADOS. Negativa de contratação e de existência de 

débito. Caso em que o autor nega a existência de contratação e de débito 

junto à instituição financeira ré, razão pela qual afirma que inscrição do 

seu nome em órgão de proteção ao crédito foi indevida. O ônus da prova 

da contratação e utilização de cartão de crédito e da origem do débito que 

motivou a inscrição desabonatória é da ré, porquanto inviável exigir-se do 

autor prova negativa. Faturas confeccionadas pela ré que não se prestam 

para provar a contratação. Não tendo a demandada se desincumbido do 

ônus da prova que lhe competia, impõe-se a declaração de nulidade da 

dívida e a determinação de cancelamento da inscrição negativa. Valor da 

indenização. 1. A indenização por danos morais deve ser quantificada 

com ponderação, devendo atender aos fins a que se presta - 

compensação do abalo e atenuação do sofrimento - sem representar, 

contudo, enriquecimento sem causa da parte ofendida. 2. O valor fixado 

(R$ 6.000,00) está aquém o parâmetro adotado por esta Câmara em casos 

análogos, comportando majoração para R$ 8.000,00. Honorários. 

Comportam majoração os honorários advocatícios fixados na sentença, 

considerando o valor da condenação e o disposto no artigo 85, §§ 2º e 11 

do NCPC. APELAÇÃO DO RÉU DESPROVIDA. APELAÇÃO DO AUTOR 

PROVIDA. (TJRS, 9ª Câm. Cív., AC nº 70075554006, Rel.: Carlos Eduardo 

Richinitti, DJU 22/11/2017). A parte requerente alega desconhecer a dívida 

correspondente as faturas de R$127,89 e R$280,58 com vencimento em 

17/09 e 17/10/2019 respectivamente, pela parte requerida. Em exame do 

conjunto fático probatório disponível nos autos, nota-se que foi juntado 

nos autos apenas faturas (ID 24652644 e ID 24652645), as quais não têm 

o condão probatório, pois se trata de documentos apócrifos e produzidos 

unilateralmente. Neste sentido: AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 

DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA - INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO - RELAÇÃO JURÍDICA NÃO DEMONSTRADA - 

TELAS DE SISTEMA - UNILATERALIDADE - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - 

Alegando o consumidor a inexistência de dívida, é do fornecedor 

demandado o ônus probatório de demonstrar a existência do débito 

motivador da negativação, sob pena de se atribuir ao autor o dever de 

produzir prova negativa - A simples juntada de extratos, faturas ou telas 

de sistema não configura prova apta a demonstrar a existência de relação 

jurídica e a contração das dívidas motivadoras da negativação, em razão 

do caráter unilateral desses documentos. (TJMG, AC nº 

10000180612814001, Rel.: Vasconcelos Lins, DJU 20/11/2018). AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. Insurgência da parte 

autora. Tese defensiva calcada em suposta inadimplência que justificaria a 

negativação. Argumento inconsistente. Parte ré que não produziu prova 

da existência da dívida. Juntada de telas de sistema e faturas referentes 

ao contrato firmado. Provas unilaterais que, desprovidas de aparente 

assinatura ou concordância da autora, são insuficientes para atestar a 

regularidade das cobranças. Ausência de prova da existência do débito 

em que se funda o apontamento. Ônus processual que compete ao 

fornecedor (art. 6º, VIII, do CDC). Requerida que não logrou provar o 

contrário (art. 373, II, do CPC/2015). Manifesta ilicitude da inscrição. 

Existência de danos morais à espécie. Abalo de crédito. Dano in re ipsa. 

Posição assente na jurisprudência pátria. Pretensão de reforma acolhida. 

[...] (TJSC, 6ª Câm. Civ., AC nº 0309283-46.2015.8.24.0020, Rel.: André 

Carvalho, DJU 06/08/2019). Importante ressaltar que cumpre a parte 

requerida o encargo probatório de disponibilizar a aludida gravação em 

que houve a contratação do serviço, porém não o fez. Diante da ausência 

da gravação referente ao atendimento via call center, aplicam-se as 

regras de hermenêutica, segundo as quais, nesses casos, decide-se em 

desfavor da parte que possui o encargo probatório. Portanto, não 

havendo obrigação a ser cumprida pela parte requerente, a cobrança é 

indevida e a conduta ilícita da parte requerida encontra-se configurada. 

Dano moral. Em virtude da imprecisão terminológica utilizada no artigo 5º, 

incisos V e X, da Constituição Federal, a expressão dano moral possui 

inúmeras definições doutrinárias e jurisprudências. Sem que se adentre a 

esta discussão, em síntese, com base na jurisprudência do Superior 

Tribunal de Justiça abaixo transcrito, podemos definir dano moral como 

toda ofensa aos direitos da personalidade, podendo ser classificada em 

honra objetiva consistente na ofensa à reputação social e a subjetiva se 

reportando ao sofrimento suportado. RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. 

RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO 

INDICAÇÃO. SÚMULA 284/STF. DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. ART. 

52 DO CC/02. PROTEÇÃO DE SUA PERSONALIDADE, NO QUE COUBER. 

HONRA OBJETIVA. LESÃO A SUA VALORAÇÃO SOCIAL. BOM NOME, 

CREDIBILIDADE E REPUTAÇÃO. PROVA. INDISPENSABILIDADE. [...] 5. Os 

danos morais dizem respeito à dignidade humana, às lesões aos direitos 

da personalidade relacionados a atributos éticos e sociais próprios do 

indivíduo, bens personalíssimos essenciais para o estabelecimento de 

relações intersubjetivas em comunidade, ou, em outras palavras, são 

atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da 

personalidade (honra objetiva). 6. As pessoas jurídicas merecem, no que 

couber, a adequada proteção de seus direitos da personalidade, tendo a 

jurisprudência dessa Corte consolidado, na Súmula 227/STJ, o 

entendimento de que as pessoas jurídicas podem sofrer dano moral. 7. A 

tutela da personalidade da pessoa jurídica, que não possui honra 

subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, a qual é 

vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua fama e 

reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o da 

pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na 

necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no 

meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 

9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de 

danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer 

tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do 

cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in re ipsa). Precedente. [...] (STJ, 3ª 

Turma, REsp nº 1807242/RS, Rel. Min.: Nancy Andrighi, DJU 20/08/2019). 

Por esta razão, tanto as pessoas naturais quanto às pessoas jurídicas 

podem sofrer dano moral, contudo, estas últimas por possuírem apenas 

honra objetiva, eis que detentoras de reputação social, mas não de honra 

subjetiva, porquanto são desprovidas de sentimentos (Súmula 227 do 

STJ). Assim, a dano empresarial, consistente na ofensa da imagem de 

pessoa jurídica perante seus clientes, fornecedores e a sociedade em 

geral, o condão de gerar o dano moral. Neste sentido: APELAÇÃO. 

CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO POR 

DANOS MORAIS E MATERIAIS, ALÉM DE PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE 

TUTELA. AMPLA. PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 

ENERGIA ELÉTRICA À ESTABELECIMENTO COMERCIAL. AUSÊNCIA DE 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. VERBETE 

Nº 227 DO STJ. TRANSTORNO ÀS ATIVIDADES DA EMPRESA. OFENSA À 

HORA OBJETIVA DA EMPRESA. DANO MORAL CONFIGURADO. 

SENTENÇA QUE DEVE SER MANTIDA. Em análise ao conteúdo probatório 

acostado aos autos, evidencia-se que a empresa autora logrou comprovar 

os fatos constitutivos de seu direito. Comprovação das reclamações 

durante o período de ausência do serviço. Pagamento das faturas. Por 

outro lado, a empresa ré não produziu qualquer prova que pudesse elidir 

as pretensões da autora, ônus que lhes incumbia a teor do artigo 373, II do 

NCPC (artigo 333, inciso II, do CPC/73), eis que a ré não demonstrou a 

ausência de interrupção do serviço ou a religação em tempo inferior ao 

alegado pela parte autora, pelo contrário, informou expressamente (fl.147) 

o desinteresse na produção de provas. Não fornecimento de energia. 

Falha na prestação do serviço. Dano moral. Pessoa jurídica. Verbete nº 

227 do Superior Tribunal de Justiça. Transtorno às atividades da empresa, 

atingindo a imagem da empresa perante seus clientes. Verbete nº 192 

TJRJ. Quantum indenizatório fixado em R$10.000,00. Proporcionalidade 

com relação à extensão do dano, sobretudo se considerada a ausência 

no fornecimento do serviço em estabelecimento comercial por 8 (oito) dias 

no mês de dezembro, sabidamente, mais rentável para o comércio. 

Precedentes deste Tribunal. Mantença do julgado. Fixação de honorários 

recursais. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (TJRJ, 26ª Câm. Cív., 
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APL nº 01006157020128190002, Rel.: Wilson do Nascimento Reis, DJU 

11/10/2017). Em exame do caso concreto, pode-se afirmar que a simples 

cobrança, sem a existência de restritivo de crédito, por si só, não 

caracteriza dano moral, visto que agride o direito a personalidade sem 

profundidade, pois não tem o condão de denegrir a imagem da parte 

requerente. Neste sentido: COBRANÇA INDEVIDA - NEGATIVAÇÃO NÃO 

COMPROVADA - DANOS MORAIS - MERO ABORRECIMENTO - 

RESTITUIÇÃO SIMPLES - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Só deve ser 

reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, 

fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento 

psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio 

em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou 

sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, 

além de fazerem parte da normalidade do nosso dia a dia, no trabalho, no 

trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são 

intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do 

indivíduo. Dessa maneira, a simples cobrança indevida, sem comprovação 

da negativação do nome do autor, configura mero aborrecimento, sendo 

incabível o recebimento de indenização por danos morais. Como 

pressupostos para a repetição do indébito, são exigidas as 

comprovações, a cargo do requerente, de que houve o pagamento 

indevido que o mesmo se operou por erro daquele que o praticou, a teor 

do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor. Não restando 

demonstrada a má-fé, descabe a aplicação da penalidade prevista no art. 

42 do CDC, devendo a devolução ser de forma simples. Nas causas em 

que houver condenação, deve-se aplicar o disposto no § 2º do art. 85 do 

CPC/2015 para a fixação dos honorários advocatícios, observando-se o 

grau de zelo do profissional, a natureza e importância da causa, o tempo 

exigido do advogado e, ainda, o lugar de prestação do serviço. (TJMG, AC 

nº 10643150003447001, Rel.: Estevão Lucchesi, DJU 03/09/0019). 

Portanto, em se tratando de simples cobrança não é devida a indenização 

por danos morais, restando prejudicado o exame do quantum 

indenizatório. DISPOSITIVO. Pelo exposto, proponho: a) confirmar os 

efeitos da tutela provisória de urgência deferida na ID. 24681024, 

remetendo a discussão quanto ao seu descumprimento para a fase de 

cumprimento de sentença para que não haja violação do Princípio do 

Contraditório; b) rejeitar a preliminar arguida; c) julgar parcialmente 

procedentes os pedidos contidos na inicial, extinguindo o processo com 

resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, para: c.1) declarar a inexistência dos débitos de R$127,89 

(cento e vinte e sete reais e oitenta e nove centavos), com vencimento em 

17/09/2019 (ID 24652644) e de R$280,58 (duzentos e oitenta reais e 

cinquenta e oito centavos) com vencimento em 17/10/2019 (ID 

17/10/2019); c.2) indeferir o pleito indenizatório por danos morais. Sem 

custas processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos 

artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Intimem-se. Preclusas as vias 

recursais, arquive-se. Submeto o presente projeto de sentença à 

homologação do Magistrado Togado, para que surta os efeitos legais 

previstos no artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Francys Loide Lacerda da Silva 

Juíza Leiga VISTOS, Para que produza os seus devidos efeitos jurídicos, 

nos termos do artigo 40, da Lei nº 9.099/95 cumulado com artigo 8º, 

parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/07, homologo o 

projeto de sentença juntado nos autos. Cuiabá-MT, data registrada no 

sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010732-76.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JULIA LARA DE SOUZA FERREIRA (REQUERENTE)

PEDRO LUCAS POMPEU DE CAMPOS TAVARES (REQUERENTE)

GERALDO ALVES DA COSTA RIBEIRO (REQUERENTE)

ANA LIDIA MARTINS NOGUEIRA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LIDIA MARTINS NOGUEIRA OLIVEIRA OAB - MT19576/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MM TURISMO & VIAGENS S.A (REQUERIDO)

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO LEAO DE CARVALHO CANDIDO OAB - MG127882 

(ADVOGADO(A))

LUCIANA GOULART PENTEADO OAB - SP167884-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1010732-76.2019.8.11.0001 REQUERENTE: PEDRO 

LUCAS POMPEU DE CAMPOS TAVARES, JULIA LARA DE SOUZA 

FERREIRA, ANA LIDIA MARTINS NOGUEIRA OLIVEIRA, GERALDO ALVES 

DA COSTA RIBEIRO REQUERIDO: MM TURISMO & VIAGENS S.A, AZUL 

LINHAS AEREAS Vistos etc. PEDRO LUCAS POMPEU DE CAMPOS 

TAVARES, JULIA LARA DE SOUZA FERREIRA, ANA LÍDIA MARTINS 

NOGUEIRA OLIVEIRA e GERALDO ALVES DA COSTA RIBEIRO ajuizaram 

Ação de indenizatória em desfavor da MM TURISMO & VIAGENS S.A e 

AZUL LINHAS AÉREAS, em síntese, alegaram: (a) que em 24/09/2019 

adquiriram 04 passagens aéreas de com itinerário de Cuiabá-MT a Porto 

Seguro-BA, com ida em 28/12/2019 e volta 04/01/2020, no valor de 

R$1.426,25 cada. (b) relata que a compra foi aprovada e parcelada em 

três vezes, sendo que no dia 25/12/2019 a requerida MaxMilhas 

encaminhou um e-mail informando o cancelamento da compra pela 

companhia. (c) afirma que adquiriam outra passagem com tarifa superior, 

pagando uma diferença de R$1.504,76. Pleiteou a repetição do indébito 

(R$3.009,52) e a indenização por danos morais. A parte requerida MM 

TURISMO & VIAGENS S.A apresentou a contestação (ID 26459744), onde 

sustentou (a) ausência de responsabilidade pelo aumento de milhas (b) 

impossibilidade dos danos materiais pela restituição do valor da passagem 

(c) e a inocorrência do dano moral. A requerida AZUL LINHAS AÉREAS 

apresentou a contestação (ID 26690097), arguindo: (a) Como preliminar 

ilegitimidade passiva e, (b) No mérito: inexistência de dano moral e 

ausência de dano material. Audiência de conciliação realizada (ID 

26497287) e apresentada as impugnações (ID 26693074 e ID 26697937). 

É a síntese do necessário. Relatório minucioso dispensado (art. 38 da Lei 

nº 9.099/95). PRELIMINAR Ilegitimidade passiva. AZUL LINHAS AÉREAS 

BRASILEIRAS S.A A indicação na petição inicial das partes, trazendo 

como causa de pedir fundamentos que evidenciam a existência de uma 

suposta relação jurídica de direito material, é suficiente para sustentar a 

legitimidade, como preconizado pela Teoria da Asserção, amplamente 

aceita no c. Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO REGIMENTAL NO 

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AQUISIÇÃO DE VALORES 

MOBILIÁRIOS POR INTERMÉDIO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. 

LEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TEORIA DA 

ASSERÇÃO. PRECEDENTES. PRESCRIÇÃO. PRAZO. TERMO INICIAL. 

CIÊNCIA DA LESÃO. TEORIA DA ACTIO NATA. MOMENTO DA 

OCORRÊNCIA DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO 

REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Não há ilegitimidade passiva nas hipóteses 

em que a pertinência subjetiva do réu em relação à pretensão deduzida em 

juízo torna-se evidente à luz da teoria da asserção, segundo a qual as 

condições da ação devem ser aferidas tomando como pressuposto, 

provisoriamente, apenas em juízo de admissibilidade da demanda, as 

próprias afirmações ou alegações contidas na petição inicial, 

dispensando-se qualquer atividade probatória. [...] 3. Agravo regimental a 

que se nega provimento. (STJ, 3ª Turma, AgRg no AREsp nº 740.588/SP, 

Rel. Min.: Marco Aurélio Bellizze, DJU 27/10/2015). Diante do exposto, em 

exame apenas das alegações contidas na inicial, nota-se que as partes da 

relação jurídica de direito material (relação de consumo) não coincidem 

com as partes desta demanda, já que a parte contratada foi a parte 

requerida é o MM TURISMO, mas ação foi proposta em desfavor também 

da empresa AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. Cumpre 

mencionar, que não consta nos autos nenhum documento do 

cancelamento da passagem pela parte requerida AZUL LINHAS, sendo 

que o ato foi praticado única e exclusivamente pela requerida MM 

TURISMO. Portanto, não sendo a parte requerida AZUL LINHAS AÉREAS 

BRASILEIRAS S.A legítima para figurar no polo passivo, a preliminar de 

ilegitimidade deve ser acolhida. MÉRITO Julgamento antecipado da lide. Em 

exame a narrativa das partes, observo que para a solução do presente 

conflito independe de novas provas, visto que os fatos controvertidos só 

podem ser comprovados por meio documental. Com fulcro nos artigos 370 

e 371 do Código de Processo Civil, em que disciplinam o Princípio da Livre 

Apreciação Motivada das Provas e para que não haja procrastinação ao 

trâmite processual deste feito (CF, art. 5º, LXXVIII), julgo desnecessária a 

produção de outras provas em Audiência de Instrução e Julgamento. 

Desta forma, com fulcro no artigo 355, inciso I do Código de Processo Civil, 

passo ao julgamento antecipado da lide e ao exame do mérito. 

Cumprimento de oferta. A oferta em site de vendas equivale à proposta e 
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possui efeito de vincular o ofertante (CC, arts. 427 e 429), sendo direito do 

consumidor exigir o cumprimento forçado do que foi oferecido, não sendo 

permitido ao ofertante arrepender-se. Neste sentido. RECURSO ESPECIAL. 

CIVIL. [...] 3. A oferta ao público, entendida como a divulgação de produto 

ou serviço a uma coletividade de pessoas utilizando um meio de 

comunicação de massa, equivale à proposta, caso apresente os 

requisitos essenciais do contrato, possuindo, portanto, o efeito de vincular 

o ofertante a partir da difusão da informação ao público-alvo (arts. 427 e 

429 do CC). 4. É direito do aceitante exigir o cumprimento forçado do que 

foi declarado se a oferta dirigida ao público for feita apropriadamente, não 

sendo permitido ao ofertante arrepender-se. Tal tipo de divulgação faz 

parte do risco da atividade, sendo ínsitos os deveres de bem informar e de 

não enganar, de modo que há completa vinculação com o conteúdo 

divulgado. 5. O efeito vinculativo da proposta ou da oferta ao público 

constitui instrumento de estímulo à atuação responsável e à atuação ética 

não apenas de empresas, mas também das entidades de previdência 

privada. [...] (STJ, 3ª Turma, REsp nº 1447375/SP, Rel. Min.: Ricardo Villas 

Bôas Cueca, DJU 13/12/2016). Ademais, nos termos do artigo 35 do 

Código de Defesa do Consumidor, se o fornecedor se recusar em cumprir 

a oferta, o consumidor poderá, alternativamente, a sua escolha: I - exigir o 

cumprimento forçado da obrigação [...]; II - aceitar outro produto ou 

prestação de serviço equivalente; III - rescindir o contrato, com direito à 

restituição de quantia eventualmente antecipada, monetariamente 

atualizada, e a perdas e danos. Com base no conjunto fático probatório 

disponível nos autos, mormente quanto ao detalhe da viagem acostado no 

ID 24625673, fls. 4/5 e a confirmação do pagamento (ID 24626141), da 

passagem de Cuiabá/MT - São Paulo/SP - Porto Seguro/BA, com ida em 

28/12/2019 e volta 04/01/2020, no valor total de R$2.114,27. Contudo sua 

compra foi cancelada pela parte requerida MaxMilhas, por suposta 

retarifação da companhia Azul (ID 24625686). Se os requerentes 

aceitaram as condições ofertadas pela requerida, esta fica vinculada a 

proposta, não podendo se arrepender posteriormente com a alegação de 

que o preço oferecido estava abaixo do praticado pelo mercado. Ademais, 

não há nos autos prova de que o cancelamento se deu pela companhia 

aérea, pois não há evidência da emissão das passagens aos requerentes 

pela Azul. Desta forma, inegável que o cancelamento do pedido 

caracteriza conduta ilícita diante da oferta não honrada, gerando 

consequentemente o direito do consumidor ao cumprimento forçado da 

oferta. Dano material O dano material constitui prejuízo ou perda que atinge 

o patrimônio corpóreo de alguém. Diferentemente do dano moral, para o 

dano material não compreende dano hipotético ou eventual, logo, 

necessita, em regra, de prova efetiva. Nos termos do artigo 402 do Código 

Civil, os danos materiais podem ser subclassificados em danos 

emergentes (o que efetivamente se perdeu) ou lucros cessantes (o que 

razoavelmente se deixou de lucrar). Em análise do caso, nota-se que a 

parte requerente alega ter suportado dano material na modalidade de 

perdas emergentes em decorrência da diferença tarifaria da passagem no 

importe de R$3.009,52. Analisando o conjunto fático probatório disponível 

nos autos, nota-se que o dano material encontra devidamente comprovado 

no valor de R$1.504,73 (ID 24625673 e ID 24626144), fazendo jus à 

indenização pelos danos materiais. Dano moral. Em virtude da imprecisão 

terminológica utilizada no artigo 5º, incisos V e X, da Constituição Federal, 

a expressão dano moral possui inúmeras definições doutrinárias e 

jurisprudências. Sem que se adentre a esta discussão, em síntese, com 

base na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça abaixo transcrito, 

podemos definir dano moral como toda ofensa aos direitos da 

personalidade, podendo ser classificada em honra objetiva consistente na 

ofensa à reputação social e a subjetiva se reportando ao sofrimento 

suportado. RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE 

EXTRACONTRATUAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, 

CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO INDICAÇÃO. SÚMULA 284/STF. 

DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. ART. 52 DO CC/02. PROTEÇÃO DE 

SUA PERSONALIDADE, NO QUE COUBER. HONRA OBJETIVA. LESÃO A 

SUA VALORAÇÃO SOCIAL. BOM NOME, CREDIBILIDADE E REPUTAÇÃO. 

PROVA. INDISPENSABILIDADE. [...] 5. Os danos morais dizem respeito à 

dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a 

atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos 

essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em 

comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra 

subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). 6. As 

pessoas jurídicas merecem, no que couber, a adequada proteção de seus 

direitos da personalidade, tendo a jurisprudência dessa Corte consolidado, 

na Súmula 227/STJ, o entendimento de que as pessoas jurídicas podem 

sofrer dano moral. 7. A tutela da personalidade da pessoa jurídica, que 

não possui honra subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, 

a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua 

fama e reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o 

da pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na 

necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no 

meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 

9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de 

danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer 

tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do 

cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in re ipsa). Precedente. [...] (STJ, 3ª 

Turma, REsp nº 1807242/RS, Rel. Min.: Nancy Andrighi, DJU 20/08/2019). 

Por esta razão, tanto as pessoas naturais quanto às pessoas jurídicas 

podem sofrer dano moral, contudo, estas últimas por possuírem apenas 

honra objetiva, eis que detentoras de reputação social, mas não de honra 

subjetiva, porquanto são desprovidas de sentimentos (Súmula 227 do 

STJ). Assim, a indisponibilidade financeira, ou seja, a impossibilidade do 

uso de certa quantia de recursos financeiros, tem o condão de gerar o 

dano moral, visto que pode comprometer o orçamento familiar e, 

consequentemente, o seu sustento e de sua família, bem como gerar 

inadimplemento de despesas básicas, ocasionando tanto sentimentos 

indesejados quanto a depreciação da imagem do consumidor em sua 

sociedade. A propósito: APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS 

BANCÁRIOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E 

MATERIAIS. CARTÃO DE CRÉDITO. DÉBITOS INDEVIDOS. DANO MORAL. 

CARACTERIZADO. A manutenção da cobrança indevida de valores que 

representam significativa parcela dos rendimentos da autora, afetam seu 

orçamento familiar, causando-lhe sérios constrangimentos e abalo 

psicológico. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. Possibilidade na forma simples. 

APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. (TJRS, 2ª Câm. Cív.; APC nº 

70039190780, Rel.: Marco Antônio Ângelo, DJU 31/08/2011). CONTRATO. 

EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PROVA. DESCONTO. DANO MORAL. 1. A 

autora negou ter efetuado empréstimo consignado junto ao réu, e este não 

logrou fazer prova em contrário. 2. Ademais, as alegações da autora são 

verossímeis. Desde a constatação do depósito de valores em sua conta, 

buscou afastar a contratação. Depositou o valor em juízo. 3. A imposição 

de descontos mensais em parcos benefícios previdenciários, e a 

insistência, apesar do pedido de cancelamento, gera dano passível de 

reparação, mormente em se tratando de pessoa de vulnerabilidade 

agravada. 4. Recurso não provido. (TJSP, 14ª Câm Dir. Priv; APL. nº 

1009076-82.2016.8.26.0224, Rel.: Melo Colombi, DJU 22/02/2017). Em 

exame do caso concreto, com base nos documentos juntados nos ID 

24625673 e ID 24626144, pode-se afirmar o pagamento de passagens 

com tarifa mais caras, por descumprimento de oferta é suficiente para 

presumir a existência de dano moral na modalidade subjetiva, visto que se 

trata de valor significativo. Isto porque este fato tem o condão de 

proporcionar sentimentos indesejados como frustração, raiva, angústia e 

ansiedade. Portanto, diante da indisponibilidade financeira é devido o dano 

moral. Quantum indenizatório do dano moral. Em relação ao quantum 

indenizatório do dano moral, este deve atender a uma dupla finalidade: 

Compensação e repressão. Assim, há que se observar tanto a 

capacidade econômica da vítima quanto do ofensor, evitando o 

enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida. 

Ademais, deve ser considerada também a extensão da culpa e do dano 

(subjetivo e/ou objetivo), para que não sejam violados os Princípios da 

Razoabilidade e da Proporcionalidade. Neste sentido preconiza a 

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: RESPONSABILIDADE CIVIL. 

[...] DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA COM 

RAZOABILIDADE. [...] 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais 

e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado 

por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora 

estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo, da 

capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o 

caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível rever o valor a 

ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em 

violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não 

se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do Estado de Santa 

Catarina desprovido. (STJ, 1ª Turma, AgRg no AREsp nº 253.665/SC, Rel. 

Min.: Napoleão Nunes Maia Filho, DJU 21/03/2013). Logo, o valor 

indenizatório deve satisfazer ao caráter compensatório, servindo, ainda 

como desincentivo à repetição da conduta ilícita. Portanto, sopesando 
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estes critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, 

entendo como razoável e suficiente para a reparação do dano moral a 

quantia de R$3.000,00 (três mil reais) para cada requerente. DISPOSITIVO. 

Pelo exposto, proponho: a) acolher a preliminar de ilegitimidade passiva da 

requerida AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A., para julgar o feito 

sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI do Código de 

Processo Civil; b) julgar parcialmente procedente os pedidos contidos na 

inicial, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

para: c) condenar a parte requerida MM TURISMO & VIAGENS S.A a pagar 

aos requerentes a quantia de R$1.504,73 (um mil quinhentos e quatro 

reais e setenta e três centavos) a título de danos materiais, corrigida 

monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir do efetivo prejuízo (cf. 

Súmula 43 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem 

capitalização, a partir da citação; d) condenar a parte requerida MM 

TURISMO & VIAGENS S.A a pagar a cada requerente a quantia de 

R$3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, corrigida 

monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir desta data (Súmula 362 

do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, 

a partir da citação (11/10/2019, ID 26014363), por envolver ilícito 

contratual (Precedentes do STJ, AgInt no AREsp 703055/RS). Sem custas 

e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da 

Lei nº 9.099/95. Intimem-se. Preclusas as vias recursais, intimem-se 

novamente as partes, agora, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, 

requeiram o que entenderem de direito, sob pena dos autos serem 

encaminhados ao arquivo. Havendo condenação que enseje cumprimento 

de sentença, o credor deverá apresentar planilha de cálculo detalhada, 

demonstrando o valor atualizado do débito, com exata observância ao 

comando judicial. Para que não sejam apresentados cálculos sem 

credibilidade, recomendamos que os valores sejam atualizados 

prioritariamente por meio da função “atualização monetária” disponível no 

sítio DrCalc.net (http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), visto 

que, além de se tratar de um sítio confiável, satisfaz plenamente as 

peculiaridades necessárias para o caso concreto, em que o termo inicial 

dos juros e da correção monetária são distintos. Destaca-se que neste 

cálculo não deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do Código de 

Processo Civil (Lei nº 13.105/2015), visto que esta é cabível somente após 

a intimação específica do devedor para o pagamento, conforme 

entendimento já firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso 

Repetitivo REsp 1102460/RS). Com o objetivo do proporcionar o máximo de 

celeridade à fase executiva (art. 2º da Lei nº 9.099/95), o devedor deverá 

atender o disposto no artigo 524, inciso VII, do Código de Processo Civil, 

em destaque informando o número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a 

indicação dos bens passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on 

line que pretende que sejam utilizados (BACENJUD e RENAJUD). Não 

havendo manifestação das partes, arquive-se. Submeto o presente 

projeto de sentença à homologação do Magistrado Togado, para que surta 

os efeitos legais previstos no artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Francys Loide 

Lacerda da Silva Juíza Leiga VISTOS, Para que produza os seus devidos 

efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40, da Lei nº 9.099/95 cumulado 

com artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/07, 

homologo o projeto de sentença juntado nos autos. Cuiabá-MT, data 

registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010957-96.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

TACIANO GONCALO DA SILVA NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON KRENZLIN BOLL OAB - MT19619-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MRV ENGENHARIA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE JACQUES LUCIANO UCHOA COSTA OAB - MG80055-O 

(ADVOGADO(A))

LEONARDO FIALHO PINTO OAB - MG108654-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1010957-96.2019.8.11.0001 REQUERENTE: TACIANO 

GONCALO DA SILVA NETO REQUERIDO: MRV ENGENHARIA Vistos etc. 

TACIANO GONÇALO DA SILVA NETO ajuizou ação de obrigação de fazer 

cumulada com indenizatória com pedido de tutela de urgência em desfavor 

da MRV ENGENHARIA e, em síntese, alegou: (a) que adquiriu uma unidade 

no condomínio Chapada dos Sabiás, sendo comunicado sobre a entrega 

do imóvel por e-mail, mas que somente ocorreu em 22/04/2019 (b) relata 

que recebeu a cobrança da de taxa condominial antes de entrar no 

apartamento. Ao final, postulou a suspensão da cobrança da taxa 

condominial, no mérito a indenização por danos morais. A liminar não foi 

concedida (ID 24739125). A parte requerida apresentou contestação (ID 

26467165), arguindo: (a) Como preliminar: ilegitimidade passiva; e, (b) No 

mérito: responsabilidade do adquirente e a inexistência dos danos morais. 

Audiência de conciliação realizada (ID 26258047) e impugnação à 

contestação apresentada no ID 26721005. É a síntese do necessário. 

Relatório minucioso dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). Ilegitimidade 

passiva. A indicação na petição inicial das partes, trazendo como causa 

de pedir fundamentos que evidenciam a existência de uma suposta 

relação jurídica de direito material, é suficiente para sustentar a 

legitimidade, como preconizado pela Teoria da Asserção, amplamente 

aceita no c. Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO REGIMENTAL NO 

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AQUISIÇÃO DE VALORES 

MOBILIÁRIOS POR INTERMÉDIO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. 

LEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TEORIA DA 

ASSERÇÃO. PRECEDENTES. PRESCRIÇÃO. PRAZO. TERMO INICIAL. 

CIÊNCIA DA LESÃO. TEORIA DA ACTIO NATA. MOMENTO DA 

OCORRÊNCIA DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO 

REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Não há ilegitimidade passiva nas hipóteses 

em que a pertinência subjetiva do réu em relação à pretensão deduzida em 

juízo torna-se evidente à luz da teoria da asserção, segundo a qual as 

condições da ação devem ser aferidas tomando como pressuposto, 

provisoriamente, apenas em juízo de admissibilidade da demanda, as 

próprias afirmações ou alegações contidas na petição inicial, 

dispensando-se qualquer atividade probatória. [...] 3. Agravo regimental a 

que se nega provimento. (STJ, 3ª Turma, AgRg no AREsp nº 740.588/SP, 

Rel. Min.: Marco Aurélio Bellizze, DJU 27/10/2015). Diante do exposto, em 

exame apenas das alegações contidas na inicial, nota-se que as partes da 

relação jurídica de direito material (relação condominial) não coincidem com 

as partes desta demanda, já que o Condomínio responsável pela cobrança 

é o Chapada dos Sabiás, mas a ação foi proposta em desfavor da 

construtora MRV Engenharia. Portanto, não sendo a parte requerida 

legítima para figurar no polo passivo, a preliminar de ilegitimidade deve ser 

acolhida. Dispositivo. Posto isso, proponho acolher a preliminar de 

ilegitimidade passiva da requerida MRV Engenharia., para julgar o feito sem 

resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI do Código de 

Processo Civil. Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos 

dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Intimem-se. Preclusas as 

vias recursais, arquive-se. Submeto o presente projeto de decisão à 

homologação do Magistrado Togado, para que surta os efeitos legais 

previstos no artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Francys Loide Lacerda da Silva 

Juíza Leiga VISTOS, Para que produza os seus devidos efeitos jurídicos, 

nos termos do artigo 40, da Lei nº 9.099/95 cumulado com artigo 8º, 

parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/07, homologo o 

projeto de sentença juntado nos autos. Cuiabá-MT, data registrada no 

sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003966-70.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JULIETE DE SOUZA DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISAIAS ALVES DE SOUZA OAB - MT15768-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1003966-70.2020.8.11.0001 REQUERENTE: JULIETE DE 

SOUZA DIAS REQUERIDO: ANHANGUERA EDUCACIONAL 

PARTICIPACOES S/A Vistos. Processo em fase de Citação / Conciliação. 

Considerando que a atividade jurisdicional é distribuída entre os 

integrantes do Poder Judiciário por meio da competência, cabe a cada juiz 

processar e julgar apenas demandas atinentes à parcela da jurisdição a 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106693/2/2020 Página 221 de 473



ele outorgada por lei e pelas normas de organização judiciária, ressalvado 

as partes o direito de instituir juízo arbitral (art. 42 e 44 do CPC). Nos 

termos do caput do artigo 3º da Lei 9099/95, o Juizado Especial Cível é 

competente para processar e julgar causas cíveis de menor 

complexidade. Neste sentido, o § 2º, do artigo 3º, da Lei 9099/95 exclui da 

competência dos Juizados Especiais Cíveis “as causas de natureza 

alimentar, falimentar, fiscal e de interesse da Fazenda Pública, e também 

as relativas a acidentes de trabalho, a resíduos e ao estado e capacidade 

das pessoas, ainda que de cunho patrimonial”. No presente caso, mesmo 

sendo a parte reclamada uma instituição privada, mas pelo fato desta 

integrar o Sistema Federal de Ensino e a discussão dos autos se reportar 

à emissão de certificado de conclusão de curso que está subordinada à 

supervisão pedagógica do Ministério da Educação e da Cultura (MEC), 

conclui-se que há interesse da União na presente demanda. Neste 

sentido, quanto aos conflitos relacionado a educação, inclusive, o STJ já 

manifestou entendimento em sede de Recurso Repetitivo (tema 584): 

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. INSTITUIÇÃO DE ENSINO 

SUPERIOR. EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA. REGISTRO DE DIPLOMAS 

CREDENCIAMENTO DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR PELO 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. INTERESSE DA UNIÃO. INTELIGÊNCIA DA LEI 

DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA 

FEDERAL. (...) 2. No mérito, a controvérsia do presente recurso especial 

está limitada à discussão, com base na Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação, a competência para o julgamento de demandas referentes à 

existência de obstáculo à obtenção do diploma após a conclusão de curso 

de ensino a distância, por causa da ausência/obstáculo de 

credenciamento da instituição de ensino superior pelo Ministério da 

Educação. 3. Nos termos da jurisprudência já firmada pela 1ª Seção deste 

Sodalício, em se tratando da competência para processar e julgar 

demandas que envolvam instituições de ensino superior particular, é 

possível extrair as seguintes orientações, quais sejam: (a) caso a 

demanda verse sobre questões privadas relacionadas ao contrato de 

prestação de serviços firmado entre a instituição de ensino superior e o 

aluno, tais como, por exemplo, inadimplemento de mensalidade, cobrança 

de taxas, desde que não se trate de mandado de segurança, a 

competência, via de regra, é da Justiça Estadual; e, (b) ao revés, sendo 

mandado de segurança ou referindo-se ao registro de diploma perante o 

órgão público competente - ou mesmo credenciamento da entidade 

perante o Ministério da Educação (MEC) - não há como negar a existência 

de interesse da União Federal no presente feito, razão pela qual, nos 

termos do art. 109 da Constituição Federal, a competência para 

processamento do feito será da Justiça Federal. Precedentes. (...) 

(Recurso Repetitivo. Tema 584 do STJ. REsp 1344771/PR, Rel. Ministro 

MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/04/2013, 

REPDJe 29/08/2013, DJe 02/08/2013) CONFLITO NEGATIVO DE 

COMPETÊNCIA. INCIDENTE MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. 

INSTITUIÇÃO PRIVADA DE ENSINO SUPERIOR. DEMORA NA EXPEDIÇÃO 

DE CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DE CURSO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA 

FEDERAL. DECISÃO Trata-se de conflito de competência estabelecido 

entre o JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO 

FORO REGIONAL SANTANA SP (JUÍZO ESTADUAL) e o JUÍZO FEDERAL 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DE 

SÃO PAULO (JUÍZO FEDERAL). A questão, na origem, envolve ação de 

obrigação de fazer c.c. reparação por danos morais ajuizada por 

ADILSON NUNES DE LIRA contra ANHAGUERA EDUCACIONAL LTDA., 

objetivando a emissão da segunda via do certificado de conclusão do 

Curso de Pós-Graduação Lato Sensu em Direito Tributário, bem como 

reparação indenizatória. Alega o autor que, apesar de ter recebido o 

certificado, este teria sido extraviado por fatos alheios à sua vontade, 

razão da expedição da segunda via do documento. Ajuizada a ação no 

JUÍZO ESTADUAL, este se declarou incompetente, alegando que compete 

à Justiça Federal o julgamento das ações propostas contra as instituições 

de ensino superior, nos termos da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

(Lei nº 9.394/96). A demanda, então, foi ajuizada perante o JUÍZO 

FEDERAL, que declinou de sua competência e determinou a sua remessa 

à Justiça comum estadual, por entender que o representante de instituição 

particular de ensino não pratica atos no exercício de função pública 

delegada da União. O Ministério Público Federal opinou pela declaração de 

competência do Juízo Federal (e-STJ, fls. 90/95). É o relatório. DECIDO. 

Com base no art. 105, I, d, da Constituição Federal, conheço do incidente 

instaurado entre juízes vinculados a tribunais diversos. A controvérsia 

gira em torno de se definir qual o juízo competente para processar e julgar 

demanda que tem por objeto a expedição de certificado de conclusão de 

curso de ensino superior, bem como a condenação ao pagamento de 

indenização por danos morais. Na hipótese dos autos, o pedido está 

voltado à expedição de certificado de conclusão de curso. Portanto, não 

estão sendo discutidas questões privadas, tais como as relativas ao 

adimplemento de contrato firmado entre as partes, mas sim questão 

atinente à emissão de diploma/certificado de curso, inerente à 

atividade-fim da instituição, o que firma a competência da Justiça Federal 

para conhecer e julgar a lide. A jurisprudência desta Corte Superior de 

Justiça é no sentido de que a competência será da Justiça Federal quando 

o feito versar sobre registro de diploma perante o órgão público ou de 

credenciamento junto ao MEC, bem como nas hipóteses em que o 

instrumento processual utilizado for o mandado de segurança. (...) Nessas 

condições, CONHEÇO do conflito para declarar competente o JUÍZO 

FEDERAL DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO 

ESTADO DE SÃO PAULO. Publique-se. Intimem-se. Brasília (DF), 15 de 

março de 2018. Ministro MOURA RIBEIRO Relator (STJ - CC: 153777 SP 

2017/0199281-4, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Publicação: DJ 

20/03/2018) PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. CONFLITO DE 

COMPETÊNCIA. UNIVERSIDADE PRIVADA. MATRÍCULA. DESRESPEITO AO 

COMANDO DECISÓRIO DO CC N. 118.895/MG. PRECEDENTE DA PRIMEIRA 

SEÇÃO. 1. Na hipótese, ocorreu afronta ao que foi decidido por este 

Tribunal Superior, porquanto, no julgamento do Conflito de Competência 

118.895/MG, fora consignado que compete à Justiça Federal o julgamento 

de demandas envolvendo o Reitor da Universidade de Itaúna, em razão de 

ser a instituição de ensino delegatária do Poder Público Federal. (...) a 

Subseção da Justiça Federal de Divinópolis/MG é o foro competente para 

o processamento e julgamento das ações em que se discutem questões 

pertinentes à matrícula de alunos na Universidade de Itaúna-MG. Agravo 

regimental improvido. (STJ - AgRg na Rcl: 12126 MG 2013/0094572-3, 

Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 26/06/2013, 

S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 02/08/2013) Portanto, 

diante do interesse da União, este juízo é incompetente para processar e 

julgar a presente demanda. Posto isso, reconheço de ofício a 

incompetência deste juízo, em razão da matéria, e, consequentemente, 

julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 

485, inciso X, e 337, II, do CPC. Sem custas e sem honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. 

Intimem-se. Transitada em julgado, arquive-se. Cuiabá/MT, data registrada 

no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de Direito

Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003935-50.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE FERNANDA PROENCA DA ROSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO DA SILVA RIBEIRO OAB - MT19838-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003935-50.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ALINE 

FERNANDA PROENCA DA ROSA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

JULIO DA SILVA RIBEIRO POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 18/03/2020 Hora: 15:50 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 30 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003950-19.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

KATIANE SOARES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

STEFANO ROBERTO GUIMARAES SILVEIRA CAMPOS JUNIOR OAB - 

MT25777/O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003950-19.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:KATIANE 

SOARES DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: STEFANO 

ROBERTO GUIMARAES SILVEIRA CAMPOS JUNIOR POLO PASSIVO: VIVO 

S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, 

para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 

18/03/2020 Hora: 16:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 30 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003952-86.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRA PINTO DE ASSUNCAO CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

STEFANO ROBERTO GUIMARAES SILVEIRA CAMPOS JUNIOR OAB - 

MT25777/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003952-86.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ALEXANDRA 

PINTO DE ASSUNCAO CAMPOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

STEFANO ROBERTO GUIMARAES SILVEIRA CAMPOS JUNIOR POLO 

PASSIVO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 18/03/2020 Hora: 16:10 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 30 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003954-56.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON SILVA DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

STEFANO ROBERTO GUIMARAES SILVEIRA CAMPOS JUNIOR OAB - 

MT25777/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003954-56.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ANDERSON 

SILVA DE ARRUDA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: STEFANO 

ROBERTO GUIMARAES SILVEIRA CAMPOS JUNIOR POLO PASSIVO: 

BANCO BRADESCO FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 2ª JEC Data: 18/03/2020 Hora: 16:20 , no endereço: RUA 

TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 30 de janeiro de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003956-26.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CHRISTOPHER MICHAEL CAMILO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

STEFANO ROBERTO GUIMARAES SILVEIRA CAMPOS JUNIOR OAB - 

MT25777/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003956-26.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:CHRISTOPHER 

MICHAEL CAMILO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: STEFANO 

ROBERTO GUIMARAES SILVEIRA CAMPOS JUNIOR POLO PASSIVO: 

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 18/03/2020 Hora: 16:30 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 30 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003962-33.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELA TERESA LATTARO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINE MARIA CAMPOS MUZZI OAB - MT13160-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED REGIONAL MARINGA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003962-33.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ANGELA 

TERESA LATTARO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CAROLINE MARIA 

CAMPOS MUZZI POLO PASSIVO: UNIMED REGIONAL MARINGA - 

COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 18/03/2020 Hora: 16:40 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 31 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003996-08.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

HENRIQUE DE ALMEIDA LOPES YAMAGUTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA MACEDO FOLES OAB - MT23173-O (ADVOGADO(A))

Lindolfo Macedo de Castro OAB - MT7174-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

M F AGENCIA DE TURISMO E VIAGENS LTDA (REQUERIDO)

TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003996-08.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:HENRIQUE DE 

ALMEIDA LOPES YAMAGUTI ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

LINDOLFO MACEDO DE CASTRO, JULIANA MACEDO FOLES POLO 

PASSIVO: CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. e 

outros (2) FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

2ª JEC Data: 18/03/2020 Hora: 16:50 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 31 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003998-75.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LIDIANE CRISTINA FLORES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003998-75.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:LIDIANE 

CRISTINA FLORES DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS 

GUSTAVO LIMA FERNANDES POLO PASSIVO: OI S.A FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 18/03/2020 

Hora: 17:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 31 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1004000-45.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ GONZAGA CASTRO SANTOS OAB - 537.721.561-34 

(REPRESENTANTE)

DINAIR ROSA SANTOS OAB - 328.713.761-15 (REPRESENTANTE)

SALOME DA SILVA BARROS OAB - MT260840-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDLAINY MARIA DA COSTA AMORIM (REQUERIDO)

RODRIGO NUNES GONCALVES DE QUEIROZ (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1004000-45.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:DINAIR ROSA 

SANTOS e outros ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: SALOME DA SILVA 

BARROS POLO PASSIVO: RODRIGO NUNES GONCALVES DE QUEIROZ e 

outros FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

2ª JEC Data: 18/03/2020 Hora: 17:10 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 31 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004007-37.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SILEY SIBALDE SOUSA AFONSO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO SOARES LESSA OAB - MT27443/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MEGAPORTE DISTRIBUIDORA EXPRESS EIRELI (REU)

 

PROCESSO n. 1004007-37.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:SILEY SIBALDE 

SOUSA AFONSO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LEANDRO SOARES 

LESSA POLO PASSIVO: MEGAPORTE DISTRIBUIDORA EXPRESS EIRELI 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 

18/03/2020 Hora: 17:20 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 31 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004018-66.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUANA APARECIDA DOS REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1004018-66.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:LUANA 

APARECIDA DOS REIS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS 

GUSTAVO LIMA FERNANDES POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 

18/03/2020 Hora: 17:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 31 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004022-06.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JONATHAN PICCO PALACIOS DE ANDRADE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO DALTRO NETO OAB - MT11644-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FINANCEIRA ITAU CBD S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REU)

 

PROCESSO n. 1004022-06.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JONATHAN 

PICCO PALACIOS DE ANDRADE ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

ANTONIO DALTRO NETO POLO PASSIVO: FINANCEIRA ITAU CBD S.A. - 

CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 18/03/2020 Hora: 17:40 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 31 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004026-43.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA CARDOSO FARIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO CLAUDIOMAR GOMES OAB - MT27366/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1004026-43.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MARIA DE 

FATIMA CARDOSO FARIA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: SILVIO 

CLAUDIOMAR GOMES POLO PASSIVO: EDITORA E DISTRIBUIDORA 

EDUCACIONAL S/A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 2ª JEC Data: 18/03/2020 Hora: 17:50 , no endereço: RUA 

TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 31 de janeiro de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011060-06.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RENATA NAIR MARTINS SANTOS (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO SANTOS CARNEIRO OAB - MT24555/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVERTON MOREIRA BATISTA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO CARTA/MANDADO 

DE INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO PROCESSO n. 

1011060-06.2019.8.11.0001 Valor da causa: R$ 19.089,00 ESPÉCIE: 

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: 

RENATA NAIR MARTINS SANTOS Endereço: Rua Alacir de Lanes, 640, 

CRISTO REI, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78118-200 POLO PASSIVO: 

Nome: EVERTON MOREIRA BATISTA Endereço: RUA R, 13, Quadra 46, 

PARQUE ATALAIA, CUIABÁ - MT - CEP: 78095-180 DESTINATÁRIO: 

Senhor(a) REQUERENTE - RENATA NAIR MARTINS SANTOS FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO abaixo designada. DADOS 

DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC 

Data: 19/11/2019 Hora: 14:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 ADVERTÊNCIA: 1. Não comparecendo à audiência designada, 

presumir-se-ão verdadeiros os fatos alegados pela parte reclamante na 

petição inicial ou termo de reclamação, podendo ser proferida sentença de 

plano (artigos 20 e 23 da Lei nº 9.099/95). 2. Comparecendo a parte 

promovida, e não obtida a conciliação, deverá oferecer contestação, 

escrita ou oral, no prazo de 05 (cinco) dias após a audiência de 

conciliação, sendo obrigatória, nas causas de valor superior a 20 salários 

mínimos, a presença de advogado. A ação poderá ser julgada 

antecipadamente, se for o caso, ou se proceder à audiência de instrução 

e julgamento. 3. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

CUIABÁ, 23 de outubro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 
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permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007505-78.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO OTAVIO PEREIRA MARQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO OTAVIO PEREIRA MARQUES OAB - MT9782/O (ADVOGADO(A))

CAROLINA RODRIGUES OAB - MT13486-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT19023-A (ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação, 

Sala: 2ª JEC Data: 24/10/2019 Hora: 12:10 . *OBS. As audiências de 

conciliação do 2º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012534-12.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

HENRICK HOLZ (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO FALCAO FERREIRA OAB - MT11242-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 2ª JEC Data: 04/12/2019 Hora: 10:50 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 2º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015244-05.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO SENE SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 2ª JEC Data: 17/12/2019 Hora: 15:10 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 2º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002569-10.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

KARLA CRISTINI PRADO DOS SANTOS (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOANA AMABILE MORO SILVA OAB - MT20376-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EJS COMERCIO DE VEICULOS LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDSON LUIZ TORTOLA OAB - MT11087-O (ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Juizado Sala: 2ª JEC Data: 30/09/2019 Hora: 15:40 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 2º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006843-17.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIA LACERDA ALBANEZE SILVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO SAUDE S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660-O (ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 2ª JEC Data: 03/12/2019 Hora: 11:30 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 2º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014580-71.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINE DIAS DE SA (REQUERENTE)

LUIS GUILHERME VIEIRA BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELA TERRA CYRINEU OAB - MT24378/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUBMARINO VIAGENS LTDA. (REQUERIDO)

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

AVIANCA (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 2ª JEC Data: 11/12/2019 Hora: 16:10 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 2º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014580-71.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINE DIAS DE SA (REQUERENTE)

LUIS GUILHERME VIEIRA BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELA TERRA CYRINEU OAB - MT24378/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUBMARINO VIAGENS LTDA. (REQUERIDO)

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

AVIANCA (REQUERIDO)
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EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 2ª JEC Data: 11/12/2019 Hora: 16:10 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 2º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015694-45.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELI VICENTE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YURI ALAGUES BENDO OAB - MT21448/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 2ª JEC Data: 18/12/2019 Hora: 15:40 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 2º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009486-45.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SAMY REGINA SANTOS DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATOS COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO AMBROSIO CINTRA OAB - MT8934-O (ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 2ª JEC Data: 07/11/2019 Hora: 08:30 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 2º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014669-94.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RAYZA DE OLIVEIRA MENDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUGO VICTOR TEIXEIRA DOS REIS OAB - MT196120-O (ADVOGADO(A))

RAFAEL SOUZA NASCIMENTO OAB - MT21417-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KASUAL INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA (REQUERIDO)

MILLENIUM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 2ª JEC Data: 12/12/2019 Hora: 08:30 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 2º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004032-50.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

anderson rosa ferreira (AUTOR)

MARIA CONCEICAO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

anderson rosa ferreira OAB - MT14156-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (REU)

L M Angelis Advogados Associados (REU)

 

PROCESSO n. 1004032-50.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MARIA 

CONCEICAO DA SILVA e outros ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

ANDERSON ROSA FERREIRA POLO PASSIVO: BV FINANCEIRA S/A 

CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e outros FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 19/03/2020 

Hora: 08:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 31 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003570-93.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON ROMAO DOS REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULOSALEM PEREIRA GONCALVES OAB - MT18220-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003570-93.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:NELSON ROMAO 

DOS REIS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULOSALEM PEREIRA 

GONCALVES POLO PASSIVO: ENERGISA S/A FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 19/03/2020 Hora: 08:40 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 31 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013845-38.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDNA MARIA DE QUEIROZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON JORGE BASILIO DE OLIVEIRA OAB - MT0014849A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA (REQUERIDO)

99 TAXIS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCINEIA APARECIDA MUNHOL DE OLIVEIRA ZANUTTO OAB - 

MT10131-O (ADVOGADO(A))

GUILHERME KASCHNY BASTIAN OAB - SP266795 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo nº 1013845-38.2019.811.0001 

Reclamante: EDNA MARIA DE QUEIROZ Reclamado: 99 TAXIS 

DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA E VISA DO BRASIL 

EMPREENDIMENTOS LTDA Vistos, etc. Dispensado o relatório, conforme 

art. 38 da Lei 9.099/95. Opino. Cabível o julgamento antecipado da ação 

com as provas entranhadas no processo, não se vislumbrando 

necessidade da produção de prova oral. Inicialmente, determino o 

desentranhamento da petição contida no id – 28176287-, por não ser a 

Caixa Econômica Federal S/A parte neste processo. O pedido formulado 

pela Primeira Reclamada, de rejeição da concessão de justiça gratuita 

pleiteado pela Reclamante não merece acolhimento, pois as causas em 

trâmite perante os Juizados Especiais, no primeiro grau, independem de 

pagamento de custas, taxas ou despesas congêneres, consoante 

inteligência do art. 54, da Lei 9.099.1995. Rejeita-se a preliminar de perda 

superveniente do objeto da ação, pois não há a pedido nos autos de 

devolução de valores, apenas de cancelamento cobranças indevidas e a 

condenação das Reclamadas, solidariamente, por danos morais. Não 

prospera a alegação de ilegitimidade passiva ventilada porque a 

controvérsia gira em torno de cobranças tidas como indevidas e derivadas 

de corridas feitas utilizando-se do serviço. A corré visa alega preliminar 

de incompetência da Justiça Estadual, pois que a administradora do cartão 

de crédito é a Caixa Econômica Federal, única apta a prestar informações, 

esclarecer o ocorrido e ser responsabilizada por eventual indenização. Na 

espécie, a Reclamada VISA, responsável pelo licenciamento da marca, é 

beneficiada pela parceria mantida com a instituição financeira 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106693/2/2020 Página 226 de 473



(administradora do cartão de crédito para captação de cliente), exercendo 

atividade lucrativa, de modo que deve suportar o ônus da sua atividade 

comercial. Por isso, a Segunda Reclamada possuí legitimidade para figurar 

no polo passivo da presente ação. Por outro lado, a preliminar de 

incompetência para processamento e julgamento do feito não merece 

guarida, por não tratar-se de litisconsórcio passivo necessário para que a 

instituição financeira emitente do cartão (Caixa Econômica Federal) 

ingresse na ação, inexistindo, portanto, razão para que o feito seja 

remetido à Justiça Federal. Ultrapassada as preliminares arguidas pelas 

partes, passo ao exame do mérito A Primeira Reclamada, em defesa, 

atribuiu responsabilidade pelo ocorrido a administradora de cartão de 

crédito, ressaltando, inclusive que os valores foram estornados, 

pleiteando pela improcedência dos pedidos formulados na petição inicial. A 

Segunda Reclamada alega que não pode ser responsável pelo ocorrido, 

atribuindo responsabilidade a administradora de cartão de crédito, 

pleiteando ao final a improcedência dos pedidos formulados na petição 

inicial. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que não assiste razão à parte autora. Compulsando 

os autos, verifica-se que a causa de pedir da parte autora é o 

questionamento do lançamento de cobrança indevida em seu cartão de 

crédito. Cumpre mencionar, primeiramente, que as empresas de tecnologia 

que trabalham por meio de aplicativo, como a empresa Reclamada 

possuem diversas formas de pagamento, inclusive na modalidade cartão 

de crédito. Considerando que a questão posta em juízo é relativa a 

cobranças lançadas no cartão de crédito da autora, releva mencionar que 

o fato de na fatura de cartão de crédito constar o nome da Cidade de São 

Paulo, não quer dizer que os serviços lá foram prestados, mas de que a 

empresa lá possui sua sede, sendo que o serviço pode ser utilizado em 

diversos lugares. Outro ponto que merece destaque é que para a 

utilização do aplicativo é necessário que se forneça dados do cartão de 

crédito, data de vencimento e o código, dados estes que só podem ser 

fornecidos pelo titular do cartão de crédito. Assim, entendo que se houve 

a utilização do cartão de crédito, os dados certamente foram fornecidos 

por quem detém a posse, no caso a autora, e tendo a parte autora 

fornecido seus dados e utilizado do serviço da empresa Reclamada, 

concluo que as cobranças lançadas na fatura de cartão de crédito são 

devidas. Posto isto, hei por afastar a responsabilidade das reclamadas 

pelo ocorrido, o que configura caso de exclusão da responsabilidade, de 

acordo com o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor. Por essa 

razão, não vislumbro ato ilícito das Reclamadas capaz de ensejar a 

exclusão de quaisquer débitos que possa vir a ocorrer no cartão de 

crédito da autora, tampouco a condenação por danos morais. Ante o 

exposto, julgo improcedente a pretensão contida na inicial, e o faço, com 

resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de 

Processo Civil. Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos 

dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, ao 

arquivo. Publicada no sistema Projudi. Submeto os autos ao MM. Juiz 

Togado, para posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Cristiany Roberta Conceição Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. 

Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 

de sentença elaborada pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, arquive-se com 

as baixas necessárias. Publicada no PJe. Cuiabá-MT, data registrada no 

sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003898-23.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIENE FERREIRA AFONSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLEICE VILALVA DE MAGALHAES OAB - MT21136/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003898-23.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:LUCIENE 

FERREIRA AFONSO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: GLEICE VILALVA 

DE MAGALHAES POLO PASSIVO: OI S/A FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 18/03/2020 Hora: 15:30 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 31 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004046-34.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PAULINA CECILIA DE ALMEIDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIANE CARLA GOMES DE CASTRO OAB - MT10826-O 

(ADVOGADO(A))

anderson rosa ferreira OAB - MT14156-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS (REU)

 

PROCESSO n. 1004046-34.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:PAULINA CECILIA 

DE ALMEIDA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ANDERSON ROSA 

FERREIRA, TATIANE CARLA GOMES DE CASTRO POLO PASSIVO: 

ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 

19/03/2020 Hora: 08:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 31 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004063-70.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ACIRNANDIA CAETANO LIBERATO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELLY FERNANDA MELCHERT OAB - MT0018610A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

 

PROCESSO n. 1004063-70.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ACIRNANDIA 

CAETANO LIBERATO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MICHELLY 

FERNANDA MELCHERT POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 19/03/2020 

Hora: 09:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 31 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018672-92.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN CLAUDIO RODRIGUES SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN CLAUDIO RODRIGUES SILVA OAB - MT22237/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS RIACHUELO SA (RECONVINDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

 

PROCESSO n. 1018672-92.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:JEAN CLAUDIO 

RODRIGUES SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JEAN CLAUDIO 

RODRIGUES SILVA POLO PASSIVO: LOJAS RIACHUELO SA FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 30/01/2020 

Hora: 15:20 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 29 de 

novembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004089-68.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELYS CRISTINA RODRIGUES KIRCH (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GRISIELY DAIANY MACHADO OAB - MT13744-O (ADVOGADO(A))
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RITA DE CASSIA BUENO DO NASCIMENTO OAB - MT23763-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1004089-68.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ELYS CRISTINA 

RODRIGUES KIRCH ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: GRISIELY DAIANY 

MACHADO, RITA DE CASSIA BUENO DO NASCIMENTO POLO PASSIVO: 

VIA VAREJO S/A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

2ª JEC Data: 19/03/2020 Hora: 09:10 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 31 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004102-67.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO DANTAS DE AVELAR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELLE DE ALMEIDA ANDRADE OAB - MT14109-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1004102-67.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:FERNANDO 

DANTAS DE AVELAR ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MICHELLE DE 

ALMEIDA ANDRADE POLO PASSIVO: GOL LINHAS AEREAS S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 

19/03/2020 Hora: 09:20 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 31 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004103-52.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LETICIA SANTANA DE FRANCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Marcos Adriano Bocalan OAB - MT9566-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1004103-52.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:LETICIA 

SANTANA DE FRANCA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCOS 

ADRIANO BOCALAN POLO PASSIVO: OI S.A FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 19/03/2020 Hora: 09:30 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 31 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004108-74.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDEMIR GASPARELO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAYANA ITACARAMBY DE CASTRO OAB - MT19606/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NET SERVICOS DE COMUNICACAO S/A (REU)

 

PROCESSO n. 1004108-74.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:CLAUDEMIR 

GASPARELO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: DAYANA ITACARAMBY 

DE CASTRO POLO PASSIVO: NET SERVICOS DE COMUNICACAO S/A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 

19/03/2020 Hora: 09:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 31 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008861-11.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IRACI FONSECA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIO VALDO GOMES BEZERRA OAB - AM10502 (ADVOGADO(A))

SORAYA VAZ OAB - GO40853 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

Procedo a intimação para manifestar sobre o comprovante de depósito 

juntado nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, devendo indicar CPF e 

dados bancários, para expedição de alvará.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005004-54.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RITA FRANCISCA GOMES BEZERRA CASSEB (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAELÇO CAVALCANTI JUNIOR OAB - MT14954-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que os Embargos de Declaração é tempestivo. Em tempo, 

procedo a intimação da parte recorrida para apresentar contrarrazões, no 

prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003935-50.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE FERNANDA PROENCA DA ROSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO DA SILVA RIBEIRO OAB - MT19838-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003935-50.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ALINE 

FERNANDA PROENCA DA ROSA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

JULIO DA SILVA RIBEIRO POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 18/03/2020 Hora: 15:50 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 31 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004116-51.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO CESAR RIBEIRO DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELICA LUCI SCHULLER OAB - MT16791-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MM TURISMO & VIAGENS S.A. - MAXMILHAS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1004116-51.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:THIAGO CESAR 

RIBEIRO DE LIMA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ANGELICA LUCI 

SCHULLER POLO PASSIVO: MM TURISMO & VIAGENS S.A. - MAXMILHAS 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 

19/03/2020 Hora: 09:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 31 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004122-58.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO GOMES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDENIR RODRIGUES BARBOSA FILHO OAB - MT21642-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS RENNER S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1004122-58.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:FABIO GOMES 

DE OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: VALDENIR RODRIGUES 

BARBOSA FILHO POLO PASSIVO: LOJAS RENNER S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 19/03/2020 

Hora: 10:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 31 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004123-43.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE JURANDIR DE LIMA JUNIOR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOHAMED ALI HAMMOUD OAB - MT11184-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1004123-43.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JOSE JURANDIR 

DE LIMA JUNIOR ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MOHAMED ALI 

HAMMOUD POLO PASSIVO: TAM LINHAS AÉREAS S/A FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 19/03/2020 

Hora: 10:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 31 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003936-35.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

INGRID MINAS NOVAS 03153900183 (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID MINAS NOVAS OAB - 031.539.001-83 (REPRESENTANTE)

YURI ALAGUES BENDO OAB - MT21448/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco Safra S-A (REU)

 

PROCESSO n. 1003936-35.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:INGRID MINAS 

NOVAS 03153900183 e outros ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: YURI 

ALAGUES BENDO POLO PASSIVO: Banco Safra S-A FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 19/03/2020 

Hora: 10:20 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 31 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003936-35.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

INGRID MINAS NOVAS 03153900183 (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID MINAS NOVAS OAB - 031.539.001-83 (REPRESENTANTE)

YURI ALAGUES BENDO OAB - MT21448/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco Safra S-A (REU)

 

PROCESSO n. 1003936-35.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:INGRID MINAS 

NOVAS 03153900183 e outros ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: YURI 

ALAGUES BENDO POLO PASSIVO: Banco Safra S-A FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 19/03/2020 

Hora: 10:20 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 31 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008673-18.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IBC - INSTITUTO BRASILEIRO DE CURSOS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OTACILIO PERON OAB - MT3684-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANO ANGELO ARAUJO SILVA (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 2ª JEC Data: 04/11/2019 Hora: 14:20 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 2º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015338-50.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GONCALO BENEDITO CEBALHO RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDNALDO GONCALVES AGUIAR OAB - MT23875-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 2ª JEC Data: 17/12/2019 Hora: 16:50 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 2º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003962-33.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELA TERESA LATTARO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINE MARIA CAMPOS MUZZI OAB - MT13160-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED REGIONAL MARINGA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

Vistos, etc. Do exame dos autos, verifica-se que a petição inicial está 

desacompanhada de documentos hábeis a instruir a reclamação dela 

constante, o que impossibilita a providência liminar requerida. Assim, nos 

termos do artigo 321, “caput” e parágrafo único, do CPC, INTIME-SE a parte 

autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar procuração legível e 

atualizada, a qual outorga poderes ao patrono, devidamente assinada pela 

parte promovente, a fim de possibilitar a análise do pedido, sob pena de 

indeferimento da inicial (art. 330, do CPC). Vencido o prazo, com ou sem 

manifestação, voltem conclusos para pedido de urgência. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário Cuiabá/MT, data registrada no 

sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito em substituição 

legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003158-65.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PAMELA ORTOLAN DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

TALLES DRUMMOND SAMPAIO SANTOS OAB - MT25116-O 
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(ADVOGADO(A))

BRUNO REICHE OAB - MT18868-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1003158-65.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:PAMELA 

ORTOLAN DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: BRUNO 

REICHE, TALLES DRUMMOND SAMPAIO SANTOS POLO PASSIVO: OI 

MOVEL S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

2ª JEC Data: 17/03/2020 Hora: 10:20 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 31 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004141-64.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO DE OLIVEIRA SPINELLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO DE OLIVEIRA SPINELLI OAB - MT24631-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1004141-64.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MAURICIO DE 

OLIVEIRA SPINELLI ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RODRIGO DE 

OLIVEIRA SPINELLI POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 

19/03/2020 Hora: 10:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 31 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003935-50.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE FERNANDA PROENCA DA ROSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO DA SILVA RIBEIRO OAB - MT19838-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

D E C I S Ã O I- Cuida-se de demanda na qual a parte reclamante postula a 

concessão de medida liminar para o fim de restabelecer o serviço de 

fornecimento de energia elétrica. Para a concessão da tutela de urgência 

se faz imprescindível a presença de elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito alegado e, cumulativamente, que haja perigo de 

dano. O primeiro requisito vem atestado pelo obstáculo à utilização do 

serviço em razão de ato que não se pode atribuir à reclamante. Ocorre 

que o serviço restou inoperante, sem que tenha havido solicitação pelo 

consumidor e bem assim, pelo que se vislumbra, a princípio, ante a 

inexistência de débitos contemporâneos. O perigo de dano se traduz na 

permanência da inoperação do serviço, sem que para tanto tenha dado 

causa a reclamante. Tal fato resta bastante para apontar que o 

indeferimento da medida é que poderá vir a causar danos irreparáveis à 

parte. Vale ainda observar a caracterização do serviço de fornecimento 

de energia elétrica como serviço de natureza essencial (art. 10, inciso I da 

Lei nº 7783/89), bem como pela própria norma elencada no art. 22, caput e 

parágrafo único do CDC é de se anotar como regra a continuidade dos 

serviços tidos como essenciais. Por tais argumentos é que entendo 

prudente determinar à reclamada que RESTABELEÇA o serviço de 

fornecimento de energia elétrica à residência da parte reclamante (UC nº 

6/639006-6). Anoto para tanto o prazo de 05 (cinco) horas. Deverá o Sr. 

Meirinho fazer constar de sua certidão o horário em que encerrada a 

diligência. Fixo, para a hipótese de descumprimento da medida multa no 

importe de R$3.000,00 (três mil reais). II- Já designada sessão de 

conciliação, cite-se. Intime-se. Cumpra-se em regime de plantão. Jorge 

Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004022-06.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JONATHAN PICCO PALACIOS DE ANDRADE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO DALTRO NETO OAB - MT11644-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FINANCEIRA ITAU CBD S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1004022-06.2020.8.11.0001. 

AUTOR: JONATHAN PICCO PALACIOS DE ANDRADE REU: FINANCEIRA 

ITAU CBD S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO D E C I S Ã 

O I- Cuida-se de pedido liminar formulado por JONATHAN PICCO 

PALACIOS DE ANDRADE na qual pretende ter seu nome excluído dos 

cadastros de proteção ao crédito sob o argumento de que não manteve 

relação jurídica com a reclamada FINANCEIRA ITAU CBD S.A. - CREDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO que desse causa ao débito levado à 

inscrição no rol de inadimplentes. O pleito merece acolhimento. Com efeito, 

para a concessão da tutela de urgência se faz imprescindível à presença 

de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e, 

cumulativamente, que haja perigo de dano. Conforme se evola dos autos, 

sustenta a parte que o débito é inexistente, uma vez que não possui 

relação jurídica com a reclamada. O perigo de dano resta apontado pelos 

prejuízos que experimentará na hipótese de permanência da anotação que 

decorre em seu detrimento. Não soa jurídico determinar que a parte 

aguarde o deslinde de uma demanda que por mais célere que possa ser, 

estará a lhe apontar algum embaraço nesse transcurso, de modo que 

aparenta com razoabilidade a concessão liminar com forte na norma do 

art. 297 do CPC. Posto isso, DEFIRO a liminar vindicada para o fim de 

DETERMINAR a exclusão do nome da reclamante dos cadastros de 

restrição ao crédito, no que diz com o débito apontado pela reclamada. 

Intime-se a reclamada para que promova a exclusão da anotação lançada 

em desfavor da parte reclamante, para o que anoto o prazo de 05 (cinco) 

dias. Fixo, desde já, para a hipótese de descumprimento da medida multa 

no importe de R$3.000,00 (três mil reais). II- Já designada sessão de 

conciliação, cite-se. Intime-se. Cumpra-se. Jorge Alexandre Martins 

Ferreira Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003936-35.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

INGRID MINAS NOVAS 03153900183 (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID MINAS NOVAS OAB - 031.539.001-83 (REPRESENTANTE)

YURI ALAGUES BENDO OAB - MT21448/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco Safra S-A (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1003936-35.2020.8.11.0001. 

AUTOR(A): INGRID MINAS NOVAS REU: BANCO SAFRA S-A D E C I S Ã O 

I- Cuida-se de "AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS 

C/C ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA" que INGRID MINAS NOVAS 

promove em desfavor de BANCO SAFRA S-A. Busca a parte reclamante a 

concessão da tutela de urgência para o fim de determinar à reclamada que 

realize o desbloqueio de sua conta bancária. O pleito vai acolhido. 

Conforme disposição expressa do Art. 300 do CPC, para que se possa 

conceder a tutela de urgência se faz imprescindível a presença de 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e, 

cumulativamente, que haja perigo de dano, requisitos que, in casu, 

concorrem. Aduz o reclamante que a reclamada, por ato unilateral, 

realizou o bloqueio de sua conta bancária, impossibilitando o acesso aos 

valores creditados em sua conta referentes a verbas decorrentes de sua 

atividade laboral. Conforme se evola dos autos há prova da 

verossimilhança quanto ao bloqueio da conta bancária, o que se colhe por 
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meio dos documentos juntados. Eis os elementos que evidenciam a 

probabilidade do direito alegado, porquanto a conta bloqueada tem por 

finalidade a realização de sua atividade profissional. Já o perigo de dano 

decorre do fato de que o bloqueado se dá sobre valores oriundos de seus 

proventos. Registre-se, por oportuno, que a presente decisão não tem o 

condão de apreciar a existência ou não de débito ou pendência, mas tão 

só afastar a realização de bloqueio sob a conta bancária do reclamante. 

Por tais razões é que DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela para o 

fim de DETERMINAR à reclamada que promova o restabelecimento da 

Conta Bancária (conta 00578863-9, ag. 0097), a fim de possibilitar o 

acesso da reclamante aos serviços contratados junto à instituição 

financeira. Anoto o prazo de 03 (três) dias para o cumprimento da medida. 

Fixo, desde já, para a hipótese de descumprimento da medida, multa no 

importe de R$3.000,00 (três mil reais) a ser suportada pela reclamada em 

favor da reclamante. II- Já designada audiência de tentativa de conciliação, 

cite-se. Intime-se. Cumpra-se. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1003117-98.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARLI MENDES DIAS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCACAO E TEOLOGIA LTDA - EPP 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1003117-98.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: MARLI MENDES DIAS REQUERIDO: INSTITUTO SUPERIOR DE 

EDUCACAO E TEOLOGIA LTDA - EPP Vistos, etc. I. CUMPRA na forma 

deprecada, servindo a cópia com o mandado. II. OFICIE ao Juízo 

Deprecante informando acerca da distribuição da presente Deprecada e 

seus respectivos dados, solicitando que futuros pedidos de informações 

sobre ela ou sua devolução sejam encaminhados com a expressa menção 

do seu número, sob pena de impossibilidade do atendimento. III. Após, 

observadas as formalidades legais, DEVOLVA com as cautelas e 

homenagens de estilo. Às providências. JORGE ALEXANDRE MARTINS 

FERREIRA Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008073-94.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL ENTRE RIOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VITOR LIMA DE ARRUDA OAB - MT16198-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WALDIR ALVES DA SILVA (EXECUTADO)

JULIETA CRISTINA TOMAZ CARNEIRO DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1008073-94.2019.8.11.0001. 

EXEQUENTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL ENTRE RIOS EXECUTADO: 

WALDIR ALVES DA SILVA, JULIETA CRISTINA TOMAZ CARNEIRO DA 

SILVA Vistos, etc. I - Defiro o pedido para, na hipótese de serem 

encontrados valores em nome da parte executada, determinar ao Banco 

Central do Brasil, via sistema BACENJUD, o bloqueio até a quantia 

indicada. II – Efetivado o bloqueio, proceda-se à transferência dos valores 

para a conta judicial única do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, conforme dispõe o art. 840, I, do CPC e art. 515 da CNGC. III – 

Dispenso a lavratura do termo de penhora, servindo a ordem de bloqueio 

do Sistema BACENJUD ao cumprimento de tal finalidade. IV – Após, 

intime-se a parte executada da referida constrição, para impugná-la, no 

prazo legal, querendo. V – Sendo negativa a diligência, intime-se a parte 

exequente para se manifestar. Intimem-se. Cumpra-se. Jorge Alexandre 

Martins Ferreira Juiz de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008604-83.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO PARQUE CHAPADA MANTIQUEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SELMA MARY DOS SANTOS SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1008604-83.2019.8.11.0001. 

EXEQUENTE: CONDOMINIO PARQUE CHAPADA MANTIQUEIRA 

EXECUTADO: SELMA MARY DOS SANTOS SILVA Vistos, etc. 1. Como 

cediço, o dinheiro é o primeiro item no rol de preferência de penhora 

(artigo 835, inciso I do CPC), razão por que, com fundamento nos artigos 

837 e 854, ambos do CPC, defiro o pedido e procedo, neste instante, ao 

comando de bloqueio do valor da dívida em conta bancária e aplicações 

financeiras, por meio do sistema BACENJUD. Em havendo saldo bancário 

disponível e transferido para a Conta Única do TJMT, às providências 

necessárias para a imediata vinculação, neste processo, dos valores 

transferidos. Constituo, como Termo de Penhora, o próprio Protocolo de 

Bloqueio emitido pelo sistema BacenJud. 2. Sendo negativa ou insuficiente 

a resposta do sistema do BACENJUD, de imediato, faça-se, também, 

busca no sistema RENAJUD visando a encontrar veículos disponíveis para 

penhora. Assim, diante da existência de veículos, procedo com a restrição 

do referido veículo. Junte-se o comprovante de resposta do RENAJUD, o 

qual, o constituo, para todos os efeitos legais, como Termo de Penhora. 3. 

Todavia, nota-se que o bem localizado encontra-se com alienação 

fiduciária. Por esta razão, oficie-se ao DETRAN/MT solicitando que, no 

prazo de 10 dias, informe o número do RENAVAN do veículo penhorado e 

o nome da instituição financeira credora da alienação fiduciária. 4. Com a 

resposta do DETRAN/MT, oficie-se a referida instituição financeira 

solicitando que, no prazo de 10 dias, informe se o contrato, objeto da 

alienação fiduciária, já se encontra quitado e, caso negativo, o valor do 

saldo devedor. 5. Com a resposta da instituição financeira, intime-se a 

parte credora para que, no prazo de 10 dias, manifeste nos autos, 

requerendo o que entender de direito, sob pena da continuidade da 

execução sob o bem penhorado. Intimem-se. Cumpra-se. Jorge Alexandre 

Martins Ferreira Juiz de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004007-37.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SILEY SIBALDE SOUSA AFONSO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO SOARES LESSA OAB - MT27443/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MEGAPORTE DISTRIBUIDORA EXPRESS EIRELI (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1004007-37.2020.8.11.0001. 

AUTOR: SILEY SIBALDE SOUSA AFONSO REU: MEGAPORTE 

DISTRIBUIDORA EXPRESS EIRELI I- Cuida-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE 

FAZER COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA E DANO MORAL na 

qual busca a reclamante que seja efetuada pela reclamada a entrega do 

móvel como constava no anúncio de venda, bem como a montagem do 

mesmo. Defiro o pleito. Para a concessão da tutela de urgência se faz 

imprescindível a presença de elementos que evidenciem a probabilidade 

do direito alegado e cumulativamente que haja perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo, requisitos que, in casu, concorrem. Conforme 

se evola dos autos, há documentação bastante capaz de conduzir à 

verossimilhança da alegação vertida na inicial, porquanto resta 

demonstrada a aquisição do produto, que, como se demonstra nos autos, 

foi entregue em situação adversa da que constava no anúncio, tendo as 

peças do móvel sido enviadas diferentes do prometido, e ainda, 

verifica-se que não houve interesse da reclamada em resolver o problema 

de sua cliente. A documentação que aparelha o pedido serve para 

demonstrar o cumprimento dos requisitos que autorizam o deferimento da 

medida requerida. Por tais razões é que entendendo presentes os 

requisitos legais para a concessão da medida e de conseguinte DEFIRO a 

tutela de urgência para o fim de DETERMINAR à reclamada que efetue a 

entrega das peças corretas do móvel em questão, tal como proceda com a 

montagem do mesmo, para o que anoto o prazo de 05 (cinco) dias, a 
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contar da efetiva intimação. Fixo, desde já, para a hipótese de 

descumprimento da medida, multa no importe de R$3.000,00 (três mil 

reais). II- Já designada audiência de tentativa de conciliação, cite-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004089-68.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELYS CRISTINA RODRIGUES KIRCH (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GRISIELY DAIANY MACHADO OAB - MT13744-O (ADVOGADO(A))

RITA DE CASSIA BUENO DO NASCIMENTO OAB - MT23763-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1004089-68.2020.8.11.0001. 

AUTOR: ELYS CRISTINA RODRIGUES KIRCH REQUERIDO: VIA VAREJO 

S/A Vistos etc. 1. Antes de qualquer deliberação, intime-se a parte 

requerente para que, em 15 (quinze) dias, emende a inicial, com o fito de 

apresentar: a) Cópia do extratro do SERASA, na modalidade de consulta 

via balcão. Intime-se. Oportunamente, tornem conclusos. JORGE 

ALEXANDRE MARTINS FERREIRA JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004026-43.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA CARDOSO FARIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO CLAUDIOMAR GOMES OAB - MT27366/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

Vistos, etc. Trata-se de “AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

E ANTECIPAÇÃO DE TUTELA”, ajuizada por MARIA DE FATIMA CARDOSO 

FARIA em face de EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A. A 

parte promovente alega, em síntese, que é aluna do curso de “CST EM 

FOTOGRAFIA – NOTURNO”, ofertado pela instituição de ensino, ora 

promovida. Esclarece que celebrou o contrato de serviços educacionais, 

no dia 27.8.016, bem como o financiamento de 50% (cinquenta por cento) 

das mensalidades do curso, firmado em 20.12.016. Narra, também, que “o 

início do pagamento do saldo remanescente foi pactuado para o mês 

subsequente ao tempo mínimo de integralização do curso que se deu no 

mês 08/2018, com término programado para 10/12/20”. Aduz, a parte 

autora, que, o boleto relativo ao mês de janeiro/020, com vencimento para 

o dia 10.01.020, não foi emitido, em razão de suposta pendência referente 

aos meses de outubro/019, novembro/019 e dezembro/019. Relata, ainda, 

que, “de posse dos comprovantes de pagamentos todos realizados em 

dias, vem assiduamente tentando solucionar o problema, mas mesmo 

apresentando os recibos dos boletos pagos, a parte Requerida insiste em 

dizer que não houve o pagamento das destas mensalidades, bem como, 

não emite o boleto subsequente ao mês 12/2019 para a realização do 

pagamento”. Enfatiza que, a despeito do pagamento efetivado de forma 

regular, a empresa reclamada emitiu, unilateralmente, um acordo para a 

quitação das faturas em aberto, sendo a primeira parcela na importância 

de R$ 1.604,27 (um mil e seiscentos e quatro reais e vinte e sete 

centavos), com vencimento em 14.01.020. Ressalta que, desconhece a 

dívida e teme ter seu nome negativado, em razão disso, realizou diversas 

reclamações administrativas. Frustradas, porém, todas as tentativas de 

solução do impasse. Em face dessa situação, depois de discorrer sobre 

os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte 

autora, dentre outras alegações e providências, requer liminarmente: “(...) 

a) o deferimento do pedido de tutela antecipada nos termos do art. 84 § 3º 

do CDC, ordenando a imediata emissão dos boletos para o pagamento do 

mês 01/2020 (sem cobrança de taxas de atraso e juros de mora) e dos 

demais até a data de 10/12/2020, sob pena de multa a ser estipulada por 

Vossa Excelência; (...)” É o que merece ser relatado. DECIDO. 

Prepositivamente, observo que as leis que cuidam dos Juizados Especiais 

não tratam, especificamente, sobre as tutelas de urgência, como a 

requerida pela parte autora. Portanto, em casos tais, devem ser utilizadas, 

de forma subsidiária, as normas aplicáveis à espécie, desde que 

compatíveis com as peculiaridades próprias da Lei 9.099/95. Assim, 

verifica-se que o art. 84, do Código de Defesa do Consumidor - Lei 

8078/90, dispõe que: “Art. 84. Na ação que tenha por objeto o 

cumprimento da obrigação de fazer ou não fazer, o juiz concederá a tutela 

específica da obrigação ou determinará providências que assegurem o 

resultado prático equivalente ao do adimplemento. § 1º A conversão da 

obrigação em perdas e danos somente será admissível se por elas optar o 

autor ou se impossível a tutela específica ou a obtenção do resultado 

prático correspondente. § 2º A indenização por perdas e danos se fará 

sem prejuízo da multa (art. 287, do Código de Processo Civil). § 3º Sendo 

relevante o fundamento da demanda e havendo justificado receio de 

ineficácia do provimento final, é lícito ao juiz conceder a tutela liminarmente 

ou após justificação prévia, citado o réu. § 4º O juiz poderá, na hipótese 

do § 3º ou na sentença, impor multa diária ao réu, independentemente de 

pedido do autor, se for suficiente ou compatível com a obrigação, fixando 

prazo razoável para o cumprimento do preceito. § 5º Para a tutela 

específica ou para a obtenção do resultado prático equivalente, poderá o 

juiz determinar as medidas necessárias, tais como busca e apreensão, 

remoção de coisas e pessoas, desfazimento de obra, impedimento de 

atividade nociva, além de requisição de força policial”. Por sua vez, 

prescreve o art. 300, do NCPC, que: “Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1º 

Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, 

exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a 

outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a 

parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2º A tutela 

de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. 

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”. Aliado 

a essas normas, o ENUNCIADO 26 do FONAJE: “São cabíveis a tutela 

acautelatória e a antecipatória nos Juizados Especiais Cíveis” (nova 

redação – XXIV Encontro – Florianópolis/SC). No caso sub examen, como 

dantes narrado, a parte autora alega, em suma, que desconhece a dívida 

supostamente pendente, dos meses de outubro/019, novembro/019 e 

dezembro/019, bem como afirma ter efetivado o pagamento de todas as 

cobranças geradas pela empresa reclamada. Pede, pois, liminarmente, 

como transcrito alhures: “(...) a) o deferimento do pedido de tutela 

antecipada nos termos do art. 84 § 3º do CDC, ordenando a imediata 

emissão dos boletos para o pagamento do mês 01/2020 (sem cobrança de 

taxas de atraso e juros de mora) e dos demais até a data de 10/12/2020, 

sob pena de multa a ser estipulada por Vossa Excelência; (...)” Todavia, 

da análise das razões expostas e dos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, concluo que a antecipação de tutela específica 

se apresenta nebulosa, nesta fase de cognição sumária, porquanto, 

apesar da aparente relevância do fundamento invocado, as alegações 

estão fundadas em informações unilaterais da parte autora, o que torna 

temerária a concessão das providências reclamadas, supratranscritas. 

Prudente, por isso e ante tudo o mais que dos autos conta, o aguardo da 

formação do contraditório e da dilação probatória. Isso porque, conforme 

irrompe das normas legais, o deferimento da antecipação de tutela 

pressupõe a existência de elemento probatório apto a evidenciar a 

veracidade do direito, formando um juízo seguro de probabilidade sobre o 

alegado, o que ocasiona o convencimento da verossimilhança do pedido. 

Assim, a existência de prova inequívoca tem como consequência a 

formação de um juízo positivo acerca das pretensões da parte reclamante 

e, com isso, autoriza o deferimento do pedido de tutela antecipada, 

pressupostos esses não preenchidos no presente caso. Nesse contexto, 

vale ressaltar que, não há evidências de quitação dos débitos cobrados, o 

que convalidaria a efetiva rescisão narrada. Além disso, sem embargo da 

argumentação expendida pela parte promovente, não há como apreciar a 

liminar requestada sem incursionar no mérito da questão, o que é defeso, 

nesta oportunidade, uma vez que se trata de fase meramente introdutória 

do processo, devendo ser objeto de definitiva apreciação em sentença. 

Em conclusão, nesta fase inicial, examinadas as arguições e a situação 

posta, verifico que não subsistem os requisitos ensejadores da 

concessão da tutela antecipada no tocante às pretensões da parte 

promovente. Com essas considerações, INDEFIRO a tutela de urgência 

pretendida. Ainda, antevendo a relação de consumo entre as partes, com 
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fundamento no artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, 

e, diante da hipossuficiência probatória do consumidor, inverto o ônus da 

prova, atribuindo à parte promovida esse encargo. Por derradeiro, do 

exame dos documentos que instruem a inicial, aliada à anotação no seu 

frontispício, verifica-se que a autora preenche os requisitos para ser 

beneficiária de prioridade na tramitação processual, prevista no artigo 71, 

da Lei nº. 10.741/03, porque, segundo o documento de identificação 

apresentado, nasceu em 24.3.1958, estando, hoje, com 61 anos de idade. 

Assim, deve o senhor Gestor Judiciário incluir a prioridade na tramitação 

processual, conforme determina a lei e as instruções normativas 

pertinentes. Cite-se. Intimem-se. Aguarde-se audiência de conciliação. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Cuiabá/MT, data registrada no 

sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito em substituição 

legal

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004032-50.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

anderson rosa ferreira (AUTOR)

MARIA CONCEICAO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

anderson rosa ferreira OAB - MT14156-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (REU)

L M Angelis Advogados Associados (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

Vistos, etc. Trata-se de “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER COM 

DANOS MORAIS E PEDIDO DE LIMINAR”, ajuizada por MARIA DA 

CONCEIÇÃO DA SILVA e ANDERSON ROSA FERREIRA em face de BV 

FINANCEIRA S/A CRÉDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e L M 

ANGELIS ADVOGADOS ASSOCIADOS. As partes promoventes alegam, 

em síntese, irregularidade quanto às ligações, diárias e incessantes, 

realizadas pelas promovidas, nos telefones n.º (65) 98406.1634 e (65) 

999648.3995, a fim de firmarem acordo no processo n.º 

1001528-48.2020.8.11.0041. Narram, ainda, que, “a autora senhora idosa, 

não aguenta mais receber tantas ligações, e não sabe bloquear ou gravar 

ligações”, bem como, “não aguentava mais tantas ligações por dia, 

chegando 10 por dia, a autora passou o contato de seu advogado, autor 

dessa ação também, e começou a receber ligações, e informou que o 

processo está em andamento e não teria acordo”. Aduzem, ainda, que 

realizaram diversas reclamações administrativas. Frustradas, porém, 

todas as tentativas de solução do impasse. Em face dessa situação, 

depois de discorrerem sobre os fatos e fundamentos jurídicos que 

entendem cabíveis à espécie, as partes autoras, dentre outras alegações 

e providências, requerem liminarmente: “(...) 1- Inversão do ônus da prova 

conforme o art.6°, VIII, do CDC que constitui direito básico do consumidor a 

facilitação da defesa dos seus direitos em juízo; 2- A antecipação dos 

feitos da tutela de provisória de urgência, para que as rés suspendam as 

ligações no celular do autor 65 98406-1634, e da autora (65) 99648-3995, 

sob pena de multa sopesada por vossa excelência por cada ligação 

recebida. (...)” Da análise dos elementos e das circunstâncias que 

envolvem o caso, concluo que o pedido de antecipação de tutela 

específica merece parcial acolhimento. Isso porque se extrai do art. 84, 

“caput” e § 3º, do Código de Defesa do Consumidor, que o juiz poderá 

conceder a tutela específica da obrigação, liminarmente, ou determinar 

providências que assegurem o resultado prático equivalente ao do 

adimplemento, desde que estejam preenchidos e presentes dois requisitos 

obrigatórios, quais sejam, relevância do fundamento da demanda e 

justificado receio de ineficácia do provimento final. Já o artigo 300, do 

Código de Processo Civil, dispõe que a tutela de urgência será concedida, 

quando houver probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo. No caso em exame, tendo como base o que 

ordinariamente acontece (art. 375, do CPC, e 5º, da Lei 9.099/95) e, 

considerando que a prova necessária somente pode ser feita pelas 

empresas reclamadas, entendo que esse fator, aliado às argumentações 

das partes autoras, são suficientes, por ora, para evidenciar a 

probabilidade do direito Ademais, como cediço, nesta fase processual, 

não há documentação disponível às partes promoventes que possa 

contribuir com suas alegações, razão pela qual, diante da hipossuficiência 

probatória do consumidor, é razoável, neste momento, presumir os fatos a 

seu favor. Além disso, as declarações das partes autoras, na hipótese, 

até que se prove o contrário, merecem crédito, o que autoriza a 

antecipação da tutela específica, para que não ocorra dano de difícil 

reparação. Diante do exposto, porque preenchidos os requisitos legais, 

DEFIRO, parcialmente, o pedido de tutela de urgência antecipada, para 

determinar que as partes promovidas, na forma do peticionado: 

SUSPENDAM as reiteradas ligações feitas para as partes promoventes, 

nas linhas telefônicas n.º (65) 98406.1634 e (65) 999648.3995, pelos 

motivos narrados nos autos, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) 

horas, até o deslinde desta demanda ou ulteriores deliberações. Arbitro, 

para a hipótese de descumprimento da medida, multa fixa no importe de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais), razão do deferimento parcial. Por fim, antevendo 

a relação de consumo entre as partes, com fundamento no artigo 6º, 

inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, e, diante da 

hipossuficiência probatória do consumidor, inverto o ônus da prova, 

atribuindo às partes promovidas esse encargo. Citem-se. Intimem-se. 

Aguarde-se audiência de conciliação. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Jorge Alexandre 

Martins Ferreira Juiz de Direito em substituição legal

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003158-65.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PAMELA ORTOLAN DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

TALLES DRUMMOND SAMPAIO SANTOS OAB - MT25116-O 

(ADVOGADO(A))

BRUNO REICHE OAB - MT18868-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A. (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

Vistos, etc. Recebo a emenda à inicial (id. 28640783), por concluir como 

suficientes os novos documentos juntados. Trata-se de “AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO, C.C DE INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA”, ajuizada 

por PAMELA ORTOLAN DOS SANTOS em face de OI MÓVEL S.A. A parte 

promovente alega, em síntese, irregularidade quanto ao débito, lançado em 

seu nome, nos órgãos de proteção ao crédito, pela parte reclamada, no 

importe de R$ 120,04 (cento e vinte reais e quatro centavos), referente ao 

contrato n.º 0000005055223550, disponibilizado em 25.11.019. Enfatiza 

que no mês de setembro/018, procurou a empresa promovida a fim de 

celebrar um contrato de prestação de serviço, contudo, ao receber visita 

dos técnicos, foi informada de que na região de sua residência não havia 

cabeamento para tal execução. Ressalta, a autora, que, imediatamente, 

entrou em contato com a parte promovida, para que efetivassem o 

cancelamento do plano adquirido. Na oportunidade, narra, que “começou a 

receber inúmeras ligações da Requerida, cobrando o valor de 

R$120,00(cento e vinte reais), devido a a faturas não pagas! A Autora 

entrou em choque, pois NUNCA CHEGOU A UTILIZAR O SERVIÇO DA 

REQUERIDA!! E COMO JÁ EXPLANADO, SOLICITOU O CANCELAMENTO DE 

TAL PLANO NO MESMO DIA EM QUE OS FUNCIONÁRIOS DA REQUERIDA 

TENTARAM INSTALAR A INTERNET EM SUA RESIDÊNCIA, PORÉM NÃO 

CONSEGUIRAM DEVIDO AO FATO DE QUE O CABEAMENTO DE INTERNET 

NÃO CHEGAVA ATÉ A SUA RESIDÊNCIA”. Esclarece, também, que 

desconhece a dívida cobrada e negativada pela promovida, bem como 

afirma não ter utilizado dos serviços anteriormente contratado, por motivos 

alheios à sua vontade. Aduz, ainda, que realizou diversas reclamações 

administrativas, conforme protocolo n.º 2019915554223. Frustradas, 

porém, todas as tentativas de solução do impasse. Em face dessa 

situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que 

entende cabíveis à espécie, a parte autora, dentre outras alegações e 

providências, requer liminarmente: “(...) a) A CONCESSÃO DE MEDIDA DE 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA, PARA QUE, A REQUERIDA OI SEJA INTIMADA 

A SE ABSTER DE COBRAR A REQUERENTE O VALOR DA DÍVIDA 

INDEVIDA, BEM COMO SEJA COMPELIDA A REALIZAR A RETIRADA DO 

NOME DA AUTORA JUNTO AO SERASA OU QUALQUER ÓRGÃO DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO IMEDIATAMENTE, SOB PENA DE MULTA A SER 

FIXADA POR V. EXA.; (...)” É o que merece ser relatado. DECIDO. Da 

análise dos elementos e das circunstâncias que envolvem o caso, concluo 

que o pedido de antecipação de tutela específica merece acolhimento. Isso 

porque se extrai do art. 84, “caput” e § 3º, do Código de Defesa do 

Consumidor, que o juiz poderá conceder a tutela específica da obrigação, 
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liminarmente, ou determinar providências que assegurem o resultado 

prático equivalente ao do adimplemento, desde que estejam preenchidos e 

presentes dois requisitos obrigatórios, quais sejam, relevância do 

fundamento da demanda e justificado receio de ineficácia do provimento 

final. Já o artigo 300, do Código de Processo Civil, dispõe que a tutela de 

urgência será concedida, quando houver probabilidade do direito e perigo 

de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso em exame, tendo 

como base o que ordinariamente acontece (art. 375, do CPC e 5º da Lei 

9.099/95) e considerando que a prova da existência da dívida somente 

pode ser feita pela parte promovida, concluo que esse fator é suficiente 

para evidenciar a probabilidade do direito. Ademais, como cediço, nesta 

fase processual, não outros elementos documentais disponíveis à parte 

promovente que possam contribuir com suas alegações, razão pela qual, 

diante da hipossuficiência probatória do consumidor, é razoável, neste 

momento, presumir os fatos a seu favor. Além disso, as declarações da 

parte autora, na hipótese, até que se prove o contrário, merecem crédito, 

o que autoriza a antecipação da tutela específica, para que não ocorra 

dano de difícil reparação. Outrossim, o restritivo de crédito ocasiona risco 

de dano, pois, uma vez negativada a dívida em seu nome, a parte 

promovente fica impedida de realizar transações comerciais a prazo e de 

obter empréstimos e financiamentos no mercado financeiro. Por outro lado, 

as medidas pleiteadas, quais sejam, para excluir o nome da parte autora 

dos órgãos de proteção ao crédito, bem como abster de cobrar o débito 

questionado, não trarão nenhum prejuízo à promovida, visto que tais 

determinações não representam perigo de irreversibilidade, já que essas 

providências poderão ser efetivadas, normalmente, após a sentença ou 

mesmo antes, à vista de documentos oferecidos pela parte reclamada, 

situação em que não se aplica o óbice do § 3º do artigo 300, do Código de 

Processo Civil. Diante do exposto, porque preenchidos os requisitos 

legais, DEFIRO o pedido de tutela de urgência antecipada, para determinar 

que a empresa promovida, na forma do peticionado: ABSTENHA-SE de 

realizar cobranças referente ao valor debatido no presente feito, qual 

seja, de R$ 120,04 (cento e vinte reais e quatro centavos), no tocante ao 

contrato n.º 0000005055223550, cuja contratação, segundo alegado pela 

parte autora, foi cancelada, até o deslinde desta ação ou ulteriores 

deliberações; EXCLUA, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, o 

nome da parte autora dos órgãos de restrição ao crédito, SPC, SERASA, 

cartório de protesto, dentre outros, no tocante ao débito discutido nos 

presentes autos, dantes relatado, igualmente até o desfecho da presente 

demanda. Arbitro, para a hipótese de descumprimento da medida, multa 

fixa no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais). Por fim, antevendo a 

relação de consumo entre as partes, com fundamento no artigo 6º, inciso 

VIII, do Código de Defesa do Consumidor, e, diante da hipossuficiência 

probatória do consumidor, inverto o ônus da prova, atribuindo à parte 

promovida esse encargo. Cite-se. Intimem-se. Aguarde-se audiência de 

conciliação. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito em 

substituição legal

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1021199-17.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ILMA BELA MENEGUELLI REQUERIDO: AGUAS CUIABÁ S/A 

D E C I S Ã O I- Cuida-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM DE 

PEDIDO DE LIMINAR EM TUTELA ESPECÍFICA C/C INDENIZACAO POR 

DANOS MORAIS que a reclamante formula em desfavor de AGUAS 

CUIABÁ S/A, postulando a concessão de liminar para que seja 

determinado o restabelecimento do serviço. Defiro a concessão da 

medida. A parte colaciona aos autos faturas que apontam significativa 

diferença entre os meses objeto da demanda e outros, fato que embora 

não sirva para de pronto apontar ilicitude, já indica alguma divergência 

repentina na média de consumo da reclamante. Tendo em vista o fato de 

que a reclamante traz a juízo a questão a fim de buscar solução ao 

conflito de interesses, entendo que está amparada em situação bastante 

para lhe apontar boa-fé, fato que permite a suspensão da exigência do 

débito que contesta judicialmente. Posto isso, com forte na norma do art. 

297 do CPC, DETERMINO seja a parte reclamada intimada para 

RESTABELECER o serviço de abastecimento de água junto à residência da 

parte reclamante (Mat. 453972-9), para o que anoto o prazo de 05 (cinco) 

horas, a contar da efetiva intimação. Deverá o Sr. Meirinho fazer constar 

de sua certidão o horário em que encerrada a diligência. Anoto para o 

caso de descumprimento da medida multa no importe de R$3.000,00 (três 

mil reais). II- Já designada sessão de conciliação, cite-se e intime-se. 

Cumpra-se em regime de plantão. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004122-58.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO GOMES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS RENNER S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1004122-58.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: FABIO GOMES DE OLIVEIRA REQUERIDO: LOJAS RENNER 

S.A. I- Cuida-se de pedido liminar formulado por FABIO GOMES DE 

OLIVEIRA na qual pretende ter seu nome excluído dos cadastros de 

proteção ao crédito sob o argumento de que inexiste o débito apontado 

pela reclamada LOJAS RENNER S.A. registrado no rol de inadimplentes. O 

pleito merece acolhimento. Com efeito, para a concessão da tutela de 

urgência se faz imprescindível à presença de elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito alegado e, cumulativamente, que haja perigo de 

dano. Conforme se evola dos autos, sustenta a parte que o débito é 

inexistente. Importa ainda considerar que não há muito a ser provado pelo 

reclamante no caso em apreço, uma vez que, ao asseverar fato negativo, 

impossível se apresenta trazer aos autos qualquer adminículo de prova, 

senão a demonstração da inscrição, o que resta documentado nos autos. 

O perigo de dano resta apontado pelos prejuízos que experimentará na 

hipótese de permanência da anotação que decorre em seu detrimento. 

Não soa jurídico determinar que a parte aguarde o deslinde de uma 

demanda que por mais célere que possa ser, estará a lhe apontar algum 

embaraço nesse transcurso, de modo que aparenta com razoabilidade a 

concessão liminar com forte na norma do art. 297 do CPC. Vale 

acrescentar que não se há de cogitar de irreversibilidade do provimento, 

porquanto poderá ele ser modificado no curso ou ao final da demanda sem 

que isso implique em impossibilidade de retornar ao status atual, até 

porque poderá a parte na hipótese de existir créditos, buscar a sua 

satisfação pelos meios legais. Posto isso, DEFIRO a liminar vindicada para 

o fim de DETERMINAR a exclusão do nome da parte reclamante dos 

cadastros de restrição ao crédito, no que diz com o débito apontado pela 

reclamada. Intime-se a reclamada para que promova a exclusão da 

anotação lançada em desfavor da parte reclamante, para o que anoto o 

prazo de 05 (cinco) dias. Fixo, desde já, para a hipótese de 

descumprimento da medida multa no importe de R$3.000,00 (três mil reais). 

II- Já designada sessão de conciliação, cite-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito CUIABÁ, 31 de janeiro de 

2020.

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1004068-92.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:
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Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL VITOR MENDES DA CRUZ SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1004068-92.2020.8.11.0001. 
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EXEQUENTE: GUILHERME URENDA LOPES JUNIOR EXECUTADO: RAFAEL 

VITOR MENDES DA CRUZ SANTOS Tendo em vista que se trata de 

execução de título judicial, constante no rol do art. 515 do Código de 

Processo Civil, DETERMINO a citação do (a) Executado (a), para no prazo 

de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento do montante atualizado, 

advertindo-o (a) que caso não seja efetuado o pagamento no prazo legal, 

será acrescida a pena de multa de 10% (dez por cento), CPC, art. 523 

523,§ 1º, e Enunciado 97 FONAJE : "A multa prevista no art. 523, § 1º, do 

CPC/2015 aplica-se aos Juizados Especiais Cíveis, ainda que o valor 

desta, somado ao da execução, ultrapasse o limite de alçada; a segunda 

parte do referido dispositivo não é aplicável, sendo, portanto, indevidos 

honorários advocatícios de dez por cento". , Consigne que, transcorrido o 

prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se 

automaticamente o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, impugnação 

ao cumprimento de sentença (art. 525, CPC). Por fim, consigno que, a 

decisão poderá ser levada a protesto (Art. 517 CPC), a requerimento das 

partes. Às providências. Cumpra-se. JORGE ALEXANDRE MARTINS 

FERREIRA Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010873-95.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

UILE FELIPE MARQUES ROSA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

Israel Asser Eugenio OAB - MT16562-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT6551-O (ADVOGADO(A))

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Número do Processo: 1010873-95.2019.8.11.0001 Polo 

Ativo: UILE FELIPE MARQUES ROSA Polo Passivo: IUNI EDUCACIONAL S/A 

PROJETO DE SENTENÇA Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do 

art. 38 da Lei n. 9.099/95. DA JUSTIÇA GRATUITA O artigo 54 da Lei nº 

9.099/95 assegura o acesso gratuito ao juizado especial, em primeiro grau 

de jurisdição, ao passo que eventual peculiaridade sobre condições de 

arcar com custas e despesas, deverá ser formulada em segunda 

instância, caso haja prolação de recurso. DO VALOR DA CAUSA Resta 

evidenciar que o valor dado à causa é discrepante daquele pretendido à 

esse título, em evidente descumprimento do art. 292, V, do Novo Código de 

Processo Civil c.c. Enunciado nº 39/FONAJE. Inviabilizada a possibilidade 

de correção pela parte, nesta fase. No caso concreto, havendo 

representação técnica por Advogado, e, uma vez indicado o valor do dano 

moral perseguido, o valor da causa deve ser corrigido, nos termos do art. 

292, §3º, do CPC/15 c/c o artigo 292, II e V, para a soma do valor do débito 

cujo parcelamento o Autor almeja validar (R$ 8.307,15), e o valor almejado 

à título de danos morais (R$ 5.000,00). OPINO, portanto, em fixar o valor 

da causa em R$ 13.307,15 (treze mil e trezentos e sete reais e quinze 

centavos). DO JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO Sem preliminares 

específicas a serem enfrentadas. Da análise do processo, verifico que se 

encontra maduro para julgamento, sendo desnecessária a produção de 

outras provas para o convencimento motivado preconizado no artigo 371 

do CPC/15, uma vez que os fatos seriam facilmente comprovados com 

provas documentais, razão pela qual passo ao julgamento antecipado da 

lide, conforme o art. 355, I do CPC/15. DA RELAÇÃO DE CONSUMO – DA 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA É oportuno esclarecer que a relação 

travada entre as partes é de natureza consumerista, nos termos do artigo 

2º e 3º CDC. Configurada, portanto, a relação de consumo, deve ser 

aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do 

Consumidor, inclusive com relação ao ônus da prova, cuja inversão, em 

favor do Autor, já foi deferida pela Douta Magistrada, à ocasião da análise 

da tutela antecipada. (Mov. 24713888) Assim, OPINO por ratificar a 

inversão do ônus da prova, nesta oportunidade, em favor do Autor, nos 

termos do artigo 6º, VIII, principalmente considerando que a Ré teria maior 

facilidade de comprovar a legitimidade de suas atitudes. DA ANÁLISE DA 

OBRIGAÇÃO DE FAZER E DA RESPONSABILIDADE CIVIL Trata-se de 

Ação de Obrigação de Fazer c/c Tutela de Urgência c/c Indenização por 

Danos Morais e Liminar inaudita altera pars, proposta pelo Autor, em 

desfavor à Ré. Em síntese, o Autor reconhece-se como aluno da Ré, 

desde Março/2017, relativo ao curso de Direito/Noturno. Que, em 

Março/2019, inadimplente, procurou a instituição para negociar os débitos 

em atraso e efetuar a rematrícula para o 5º Semestre. Que, apesar de ter 

firmado o acordo, não conseguiu cumpri-lo, e permaneceu inadimplente no 

primeiro semestre de 2019. No entanto, em Agosto/2019, tentou, 

novamente, renegociar, para fazer a rematrícula para o 6º Semestre. Que, 

à ocasião o débito já alcançava o montante de R$ 8.307,15 (oito mil e 

trezentos e sete reais e quinze centavos), ao passo que a proposta 

ofertada pela Ré era no sentido de uma entrada, no valor de R$ 2.492,14 

(dois mil e quatrocentos e noventa e dois reais e catorze centavos), mais 

onze parcelas. Narra que o prazo final, para a rematrícula, era em 

05/10/2019 (um dia após a distribuição da inicial), e que, sem tal 

providência, não acessa a área virtual do aluno, nem as aulas virtuais, que 

representam mais de 1/3 das notas. Sustenta que a proposta financeira, 

ofertada pela Ré, era inviável, e que, no sítio eletrônico da instituição, 

havia possibilitado a proposta de rematrícula com entrada reduzida, e 

parcelamento do remanescente em 24 parcelas. Mas, apesar de tal 

publicidade, ao clicar na tela, só aparecia a opção à vista, ou em até 11 

parcelas, e que a entrada não poderia ser inferior à R$ 2.494,01 (dois mil e 

quatrocentos e noventa e quatro reais e um centavo). Ou seja, a condição 

especial de rematrícula, veiculada no sítio eletrônico, não existia. Informa, 

inclusive, ter procurado o setor de cobrança da instituição, que sequer 

tinha conhecimento da proposta. Pleiteia, assim, pela antecipação da 

tutela, para obrigar a Ré ao cumprimento dos termos ofertados, no que diz 

respeito à entrada reduzida e parcelamento do remanescente em 24 

vezes, e que a Ré seja condenada a lhe indenizar pelos supostos danos 

causados. À Mov. 24713888, a Douta Magistrada deferiu a tutela 

antecipada, para o que a Ré fosse compelida a propiciar o pagamento com 

a entrada reduzida, e o restante, parcelado em até 24 vezes. À 

oportunidade, já inverteu o ônus da prova, em favor do Autor. Eventuais 

questões acerca do descumprimento da liminar, serão tratadas em tópico 

oportuno. Oportunizada a conciliação (Mov. 26596346), as partes 

compareceram à solenidade, mas optaram por prosseguir com a demanda. 

A Ré, em defesa tempestiva (Mov. 26648704), sustenta, em síntese, que, 

impedir o aluno inadimplente de se matricular, seria um direito, ao passo 

que nega a existência de ato ilício ou danos. Impugnação apresentada à 

Mov. 27086097. No que tange à obrigação de fazer específica, na qual 

“interessa ao credor a própria atividade do devedor” (GAGLIANO, Pablo 

Stolze; PAMPLONA FILHO, Rodolfo. Manual de direito civil: Volume único. 

São Paulo: Saraiva Educação, 2019. p. 269), o Autor almeja ter 

preservado o seu direito de efetuar o pagamento dos valores pendentes, 

de acordo com os termos ofertados pela Ré: Entrada reduzida e o 

restante, parcelado em até 24 vezes. Tal oferta foi comprovada pelo 

consumidor, consoante aviso constante à Mov. 24658042, que veiculava 

os seguintes termos: “Rematrícula 2019.2. Aproveite a condição exclusiva 

para se rematricular: entrada reduzida e parcelamento em até 24 vezes!” 

Da análise dos termos da oferta, é incontroverso que se trata de atrativo 

para que os consumidores inadimplentes venham a regularizar as suas 

situações financeiras junto à instituição. E, passa a impressão de que, 

caso necessário, de acordo com a realidade financeira de cada 

estudante, seria possível parcelar os débitos em até 24 vezes. Na 

publicidade, não tem especificação se a possibilidade de parcelamento 

seria, apenas, em relação à matrícula e rematrícula, ou se abrangia, 

também, todos os débitos que o consumidor teria. Nesse aspecto, 

considerando as peculiaridades do direito do consumidor, é imperioso 

reconhecer que a publicidade abrangeria todos os débitos pendentes, em 

nome do consumidor. Acaso quisesse abranger débito específico, deveria 

ter individualizado na oferta, o que não o fez. Sob esse aspecto, ao 

analisar os documentos apresentados nos autos, tanto à inicial e demais 

manifestações do Autor, quanto na própria defesa, tem-se incontroverso 

que a Ré não cumpriu com o ofertado. Isso porque, vê-se, em diversas 

oportunidade, a Ré passando ao consumidor, propostas de pagamento 

que não eram compatíveis com a proposta inicial (entrada reduzida e 

parcelamento em até 24 vezes). Quando o Autor informa, nos autos, o 

primeiro descumprimento da liminar (Mov. 24856783), já informa proposta 

formulada pela Ré, em 09/10/2019 (posterior à concessão da liminar), com 

entrada de 25% (vinte e cinco por cento), e o restante em 11 parcelas. 

Tais condições são estranhas à oferta veiculada, e, em demasia 
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prejudiciais ao Autor. Ora, a oferta, quando veiculada, obriga o fornecedor 

a cumpri-la, consoante se extrai dos artigos 30 e 31 do CDC: Art. 30. Toda 

informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada por 

qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e 

serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer 

veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado. 

Art. 31. A oferta e apresentação de produtos ou serviços devem 

assegurar informações corretas, claras, precisas, ostensivas e em língua 

portuguesa sobre suas características, qualidades, quantidade, 

composição, preço, garantia, prazos de validade e origem, entre outros 

dados, bem como sobre os riscos que apresentam à saúde e segurança 

dos consumidores. Parágrafo único. As informações de que trata este 

artigo, nos produtos refrigerados oferecidos ao consumidor, serão 

gravadas de forma indelével. (Incluído pela Lei nº 11.989, de 2009) E, caso 

o fornecedor venha a se recusar a cumpri-la, como restou demonstrado 

neste caso, o próprio CDC já previu as consequências: Art. 35. Se o 

fornecedor de produtos ou serviços recusar cumprimento à oferta, 

apresentação ou publicidade, o consumidor poderá, alternativamente e à 

sua livre escolha: I - exigir o cumprimento forçado da obrigação, nos 

termos da oferta, apresentação ou publicidade Ademais, a própria lei 

9.870/99, que a Ré aduz ter observado, no artigo 6º, proíbe, 

expressamente, a suspensão de provas ou aplicação de penalidades 

pedagógicas, por motivo de inadimplemento: Art. 6o São proibidas a 

suspensão de provas escolares, a retenção de documentos escolares ou 

a aplicação de quaisquer outras penalidades pedagógicas por motivo de 

inadimplemento, sujeitando-se o contratante, no que couber, às sanções 

legais e administrativas, compatíveis com o Código de Defesa do 

Consumidor, e com os arts. 177 e 1.092 do Código Civil Brasileiro, caso a 

inadimplência perdure por mais de noventa dias. Dessa feita, OPINO por 

tornar definitiva a tutela concedida pela Douta Magistrada, à Mov. 

24713888, para CONDENAR a Ré à cumprir a oferta veiculada em seu sítio 

eletrônico, e propiciar ao consumidor, as condições necessárias ao 

pagamento da entrada reduzida, e do parcelamento do restante do débito, 

em 24 (vinte e quatro) parcelas. Como consequência lógica da 

regularização financeira, OPINO por determinar que a Ré regularize, 

também, a situação pedagógica do Autor, com a liberação imediata de 

todos meios viabilizados para o estudo (acessos aos portais, áreas 

virtuais do aluno, liberação de todas as aulas on lines, inclusive as que, 

por ventura, o aluno tenha perdido por ocasião do bloqueio indevido, e, 

ainda, propiciá-lo pleno acesso às notas e pontuações.) OPINO por 

determinar que a Ré, em até 24 horas, reabra o prazo para a realização e 

entrega das atividades virtuais, pelo aluno. OPINO por estipular multa fixa, 

no patamar de R$ 3.000,00 (três mil reais), para o caso de 

descumprimento das obrigações acima determinadas. No que diz respeito 

aos danos morais, para fins de responsabilização civil, faz-se necessário 

a presença de três requisitos: Ato ilícito, dano e nexo causal entre eles. 

No caso em análise, observo que as provas dos autos têm 

verossimilhança o bastante para se afirmar que os fatos se deram como 

narrado pelo Autor. A inadimplência inicial não é negada pelo Autor. No 

entanto, o mesmo demonstra que, desde o início das tratativas com a Ré, 

vem tentando quitar os seus débitos e regularizar a sua situação 

financeira, e não tem conseguido, por óbices imotivados da Ré. E, como 

vislumbrado, o Autor foi atraído por uma publicidade veiculada no sítio 

eletrônico da Ré, a qual a mesma não logrou êxito em desconstituir. Assim, 

a Ré comete ato ilícito, nos termos dos artigos 186 e 187 do C.C., pois viola 

toda a dinâmica do direito do consumidor, em especial, a vinculação à 

oferta, informação adequação e clara, e adoção de medidas que viessem 

a prevenir danos morais e materiais, ferindo, também, a boa fé contratual 

do artigo 422 do Código Civil. Viola, assim, os artigos, 6º, III e VI c/c 30, 31 

e 35 do CDC. Sob esse contexto, da análise dos fatos, tem-se que, 

efetivamente, o Autor demonstrou que a prestação de serviço educacional 

por parte da Ré, não apresentou a qualidade esperada, principalmente 

quanto ao cumprimento da oferta veiculada. E, entendo presente o nexo 

causal, ou seja, “o vínculo, a ligação ou relação de causa e efeito entre a 

conduta e o resultado” (CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de 

responsabilidade civil. 6. ed. São Paulo: Malheiros, 2005. p. 71.), pois, 

houvesse a Ré prestado o serviço, sem os tumultos narrados, 

simplesmente cumprindo a oferta veiculada, observando os termos do 

parcelamento possibilitado, os fatos não teriam se concretizado. No caso 

em tela, vê-se que a Ré não adotou postura hábil à solucionar o problema 

apresentado, pois deixou de explicar, claramente, as razões de não ter 

cumprido com o parcelamento veiculado. Pois bem. A responsabilidade por 

eventual vício/defeito da prestação do serviço, por conseguinte, é 

objetiva, nos termos do artigo 14, §1º CDC, não se perquirindo acerca do 

elemento subjetivo culpa. Assim, comprovado o dano, a conduta, e o nexo 

de causalidade entre ambos, impõe-se o dever de indenizar. Definidos os 

atos ilícitos e o nexo causal, em relação aos danos morais, entendo ser 

pertinente. É sabido que o dano extra patrimonial diz respeito à violação 

dos direitos ligados à dignidade humana, e a doutrina especializada e a 

jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça vêm entendendo 

ser dispensável a prova de sua ocorrência, por se encontrar ínsito na 

própria ilicitude, de modo que, provada a conduta antijurídica, demonstrado 

está o dano moral, à guisa de uma presunção natural, que decorre das 

regras de experiência comum. Em casos semelhantes, aduz a 

jurisprudência pátria: Recurso Inominado. Prestação de serviços 

educacionais. Violação do dever de informação. Presença dos elementos 

constitutivos da obrigação de indenizar. Inadmissibilidade do Recurso 

Adesivo. Enunciado nº 88 do FONAJE. Sentença Mantida. Recurso 

Adesivo não conhecido. Recurso inominado não provido. (MERGULHÃO, 

R o s s a n a  T e r e s a  C u r i o n i .  R e c u r s o  i n o m i n a d o  n . 

1000018-05.2015.8.26.0058. J. em 17 Ago. 2017. Disp. em 

www.tjsp.jus.br. Aceso em 19 Set. 2018.) Ação de indenização por 

cobrança indevida e danos morais – Ensino – Oferta de desconto para 

ex-alunos veiculada no site da ré – Descumprimento da oferta – Cobrança 

de mensalidade sem a inclusão do desconto de 20% - Pagamento 

realizado nos moldes da oferta e como orientado por preposto da ré – 

Cobrança indevida - Negativação Indevida – Sentença julgando 

parcialmente procedente os pedidos e tornando definitivo o comando da 

decisão que concedeu a tutela de urgência, reconhecendo a inexistência 

da dívida e condenando a ré ao pagamento de R$9.980,00 a título de 

danos morais, correspondente a dez salários mínimos vigentes ao tempo 

da condenação – Inconformismo da ré - Recurso para exclusão dos 

danos morais arbitrados ou, subsidiariamente, a redução do valor da 

indenização – Relação de Consumo – Vinculação do prestador de 

serviços à oferta veiculada em seu site – Cobrança indevida – 

Negativação Indevida – Dano moral configurado – Dano moral in re ipsa – 

Condenação da recorrente ao pagamento de R$9.980,00 (nove mil, 

novecentos e oitenta reais), correspondente a dez salários mínimos 

vigentes ao tempo da condenação que mostra-se bastante razoável, 

considerando a gravidade dos fatos narrados e suficiente para cumprir 

suas duas funções, indenizatória e punitiva - Sentença mantida – Recurso 

improvido. (KÜMPEL, Vitor Frederico. Recurso inominado n. 

1015003-03.2018.8.26.0016. J. em 29 Abr. 2019. Disp. em 

www.tjsp.jus.br. Acesso em 16 Jan. 2020.) Assim se justifica a qualidade 

in re ipsa que a doutrina lhe atribui, principalmente quando se depara com 

a angústia vivida pelo Autor na tentativa de regularizar sua situação 

financeira junto à instituição, e a total inércia da mesma em atender às 

suas solicitações, ou mesmo cumprir a oferta veiculada. Tais situações 

refletiram na incerteza do Autor quanto à conclusão do semestre, ante a 

privação injustificada de acesso aos materiais pedagógicos, por culpa 

exclusiva da Ré. Sopesando tais orientações, e ao ponderar as 

circunstâncias do caso, principalmente o comportamento da Ré, reputo 

apropriada e condizente a fixação da verba indenizatória por danos 

morais em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), o que entendo satisfazer a justa 

proporcionalidade entre o ato ilícito e o constrangimento causado, e 

atender ao caráter compensatório e inibidor a que se propõe a pretensão 

indenizatória. DA ANÁLISE DA INCIDÊNCIA DAS MULTAS PELO SUPOSTO 

DESCUMPRIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA Por fim, o Autor pede que a 

Ré seja compelida ao pagamento das multas arbitradas pela Douta 

Magistrada, ante ao descumprimento da tutela antecipada. Vejamos 

trechos do teor da tutela concedida à Mov. 24713888: “Diante do exposto, 

DEFIRO, parcialmente, a tutela de urgência antecipada, para determinar 

que a parte promovida, na forma postulada, “...CUMPRA INTEGRALMENTE 

OS TERMOS DO CONTRATO POR ELA OFERTADO AO REQUERENTE POR 

MEIO DO PORTAL DO ALUNO, CONCEDENDO AO MESMO O PAGAMENTO 

DA ENTRADA REDUZIDA E PARCELAMENTO EM ATÉ 24 VEZES DO 

DÉBITO REMANESCENTE...”, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas. 

Arbitro, para a hipótese de descumprimento da medida, multa fixa no 

importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), razão do deferimento parcial.” Para 

o cumprimento da aludida decisão, a Ré foi intimada em 08/10/2019 (Mov. 

24783467). No entanto, já à Mov. 24856783, em 10/10/2019, o Autor 

informou o descumprimento da tutela, por não ter liberado o acesso ao 

ambiente virtual do aluno, sequer concedido o parcelamento, nos moldes 

arbitrados. E a Douta Magistrada até propiciou à Ré, que cumprisse- a 
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liminar antes da aplicação efetiva da multa (Mov. 24862120), mas a Ré, 

intimada em 11/10/2019 (Mov. 24973715), mas a Ré, apesar de ter 

manifestado, à Mov. 25010390, sustentando suposto cumprimento, não 

logrou êxito em demonstrá-lo. Apresentou, tão somente, um termo de 

assinatura e boleto, mas nada relacionado ao impedimento de acesso, pelo 

aluno, ao ambiente virtual, ou mesmo a efetividade do parcelamento. O 

Autor, por sua vez, informou novo descumprimento da tutela, pois, 

consoante sua versão, ao comparecer na instituição, a proposta 

apresentada para parcelamento, era bem diversa da determinada em juízo. 

Instada a manifestar (Mov. 25189414), a Ré assevera que teria cumprido 

com a liminar, e efetivada a matricula em 11/10/2019, com a reabertura dos 

prazos. No entanto, por diversas vezes, o Autor informa que a Ré 

somente liberou o acesso parcial ao Ambiente Virtual do Aluno, em 

23/10/2019, e que ainda não tem acesso às notas. Alias, no áudio de Mov. 

25254534, o descumprimento da tutela é claro. O Autor informa à preposta 

da Ré que deixou de fazer algumas atividades no ambiente virtual, 

justamente porque não conseguia acesso, e a funcionária lhe afirma que 

não teria o que fazer, porque as aulas já estariam encerradas, e que o 

Autor teria de repeti-las no próximo semestre, o que, claramente, contraria 

a decisão. À Mov. 25311342, a Douta Magistrada determinou que a Ré se 

manifestasse sobre tais circustâncias, e majorou a multa para R$ 4.000,00 

(quatro mil reais). Pois bem. Como visto, a tutela compreendia, não só a 

viabilização da oferta, nos moldes veiculados (entrada facilitada mais 24 

parcelas), como também o cumprimento integral do contrato, por meio do 

portal do aluno. O Autor informou que o acesso ao portal somente foi 

viabilizado em 22/10/2019, e que o acesso às notas ainda estão restritos. 

Incontroverso, portanto, o descumprimento da tutela. Ora, quando se fala 

em cumprimento integral do contrato, abrange-se oportunizar ao Autor 

todas as peculiaridades do contrato, para viabilizar as atividades 

pedagógicas oferecidas pela instituição de ensino, seja no que diz 

respeito ao acesso aos sites disponibilizados, como, também, a reabertura 

dos prazos perdidos por culpa exclusiva da Ré. Neste caso, a Ré não 

logrou êxito em comprovar o cumprimento integral da tutela, como 

assevera à Mov. 25358217. OPINO, portanto, por aplicar a multa fixa de R$ 

3.000,00 (três mil reais), prevista à Mov. 24713888, bem como a multa fixa 

de R$ 2.000,00 (dois mil reais), prevista à Mov. 25081337, e a multa fixa 

de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), de Mov. 25311342, as quais, somadas, 

alcançam o montante de R$ 9.000,00 (nove mil reais). Isso posto, após a 

análise das versões fáticas trazidas por ambas as partes, sem 

preliminares específicas a serem enfrentadas, NO MÉRITO: 1. OPINO por 

fixar o valor da causa em R$ 13.307,15 (treze mil e trezentos e sete reais 

e quinze centavos), com determinação à r. Secretaria para que adote as 

providências necessárias para a retificação junto ao sistema PJE. 2. 

OPINO PELA PROCEDÊNCIA PARCIAL dos pedidos da inicial, nos termos 

do artigo 487, I do CPC/15, para reconhecer a relação de consumo, nos 

termos dos artigos 2º e 3º do CDC, e ratificar a inversão do ônus da prova 

em favor do Autor, consoante deferido pela douta Magistrada à Mov. 

24713888. 3. OPINO por tornar definitiva a tutela concedida pela Douta 

Magistrada, à Mov. 24713888, para CONDENAR a Ré à cumprir a oferta 

veiculada em seu sítio eletrônico, e propiciar ao consumidor, as condições 

necessárias ao pagamento da entrada reduzida, e do parcelamento do 

restante do débito, em 24 (vinte e quatro) parcelas. 4. Como consequência 

lógica da regularização financeira, OPINO por determinar que a Ré 

regularize, também, a situação pedagógica do Autor, com a liberação 

imediata de todos meios viabilizados para o estudo (acessos aos portais, 

áreas virtuais do aluno, liberação de todas as aulas on lines, inclusive as 

que, por ventura, o aluno tenha perdido por ocasião do bloqueio indevido, 

e, ainda, propiciá-lo pleno acesso às notas e pontuações.) 5. OPINO por 

determinar que a Ré, em até 24 horas, reabra o prazo para a realização e 

entrega das atividades virtuais, pelo aluno. 6. OPINO por estipular multa 

fixa, no patamar de R$ 3.000,00 (três mil reais), para o caso de 

descumprimento das obrigações acima determinadas. 7. OPINO por 

reconhecer os danos morais, na modalidade in re ipsa, para CONDENAR a 

Ré à indenizar o Autor pelos danos morais sofridos no valor de R$ 

4.000,00 (quatro mil reais), acrescido de juros de 1% ao mês e correção 

monetária pelo INPC. Os juros de mora incidem desde o evento danoso 

(05/10/2019 – Mov. 24658042) e a correção monetária a partir da 

homologação do presente projeto, pela Douta Magistrada. 8. OPINO por 

reconhecer o descumprimento da tutela antecipada, pela Ré, e por aplicar 

a multa fixa de R$ 3.000,00 (três mil reais), prevista à Mov. 24713888, bem 

como a multa fixa de R$ 2.000,00 (dois mil reais), prevista à Mov. 

25081337, e a multa fixa de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), de Mov. 

25311342, as quais, somadas, alcançam o montante de R$ 9.000,00 (nove 

mil reais). Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, nos 

termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. À consideração da 

Excelentíssima Juiz de Direito do 2º Juizado para apreciação e 

homologação, de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, 

intime-se as partes, através de seus patronos. Paula Pinheiro de Souza 

Juíza Leiga Vistos, etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), 

na forma do art. 40, da Lei nº 9.099/95, e art. 8º, parágrafo único, da LC 

nº 270/07-MT. Transitada em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. 

Publique-se eletronicamente. Intimem-se. Cumpra-se. Jorge Alexandre 

Martins Ferreira Juiz de Direito em substituição legal
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Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Número do Processo: 1011037- 60.2019.8.11.0001 Polo 

Ativo: ELIANE MARIA DE SIQUEIRA Polo Passivo: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 

9.099/95. DA JUSTIÇA GRATUITA O artigo 54 da Lei nº 9.099/95 assegura 

o acesso gratuito ao juizado especial, em primeiro grau de jurisdição, ao 

passo que eventual peculiaridade sobre condições de arcar com custas e 

despesas, deverá ser formulado em segunda instância, caso haja 

interposição de recurso. DA RELAÇÃO DE CONSUMO – DA INVERSÃO DO 

ÔNUS DA PROVA A parte ré alega que no presente caso não seria 

cabível o instituto da inversão do anos da prova, por entender que no 

presente caso trata-se de produção de prova de fato negativo. O cerne 

da discussão da presente lide esta limitada a legitimidade da autora em 

requerer o fornecimento de energia em seu nome, e a negativa da 

fornecedora. Logo, o presente feito trata de relação de consumo, nos 

temos dos artigos 2º e 3º do CDC. A Ré está mais apta a provar o 

insucesso da demanda que o Autor à demonstrar a sua procedência. 

Logo, está patente a hipossuficiência e vulnerabilidade da parte 

consumidora, razão pela qual OPINO por deferir a inversão do ônus 

probatório, em favor da parte Autora, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, 

com o fito de proporcionar equilíbrio na relação processual. DA 

RETIFICAÇÃO DO VALOR DA CAUSA Resta evidenciar que o valor dado à 

causa é discrepante daquele pretendido a este título, em evidente 

descumprimento do art. 292, V, do Novo Código de Processo Civil c.c. 

Enunciado nº 39/FONAJE. Inviabilizada a possibilidade de correção pela 

parte, nesta fase. No caso concreto, a parte autora pleiteia ser indenizada 

moralmente em 40 (quarenta) salários mínimos, o que perfazia o montante 

de R$ 39.920 (trinta e nove mil novecentos e vinte reais). Porém, atribuiu a 

causa o valor de R$ 24.880,00 (vinte e quatro mil oitocentos e oitenta 

reais). Assim, diante do que determina o artigo 292, §3º do CPC, OPINO 

pela correção, de ofício, do valor da causa, para fixá-lo em R$ 39.920 

(trinta e nove mil novecentos e vinte reais). DO JULGAMENTO 

ANTECIPADO Na audiência de conciliação realizada id. 26288606 as 

partes se reportaram a defesa e contestação quanto ao interesse em 

realização de audiência de instrução. Da análise do processo, verifico que 

ele se encontra maduro para julgamento, sendo desnecessária a 

produção de outras provas para o convencimento motivado do artigo 371 

do CPC, razão pela OPINO para o julgamento antecipado da lide, conforme 

o art. 355, I do CPC. DA RESPONSABILDIADE CIVIL DA RÉ Trata-se de 

Ação de Obrigação de Fazer C/C com Danos Morais e Pedido Liminar. A 

autora narra ser cessionária de um imóvel da união conjuntamente com eu 

ex companheiro desde 2012. Afirma que, em 2015 o casal se separou e o 

ex companheiro passou a morar sozinho no imóvel. Esclarece que em 

2018 o ex companheiro veio a óbito, e que a autora passou a residir no 

imóvel que é cessionária com seu atual convivente e que a ré se nega a 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106693/2/2020 Página 237 de 473



realizar a troca de titularidade do fornecimento de energia. Alega que em 

outubro de 2019 o fornecimento de energia foi suspenso e que ao buscar 

reestabelecer o fornecimento de forma administrativa, a ré se negou a 

realizar a troca de titularidade. Foi concedida liminar para a troca de 

titularidade e reestabelecimento do fornecimento da energia, conforme 

depreende-se do id. 24714991. Ao apresentar defesa, a ré sustenta que a 

autora não é parte legítima para requerer o fornecimento, por entender que 

a mesma deveria demonstrar ser a inventariante do morador antecessor. 

Fundamenta a negativa de troca de titularidade e fornecimento de energia 

sob o seguinte argumento:"Dessa forma, a restrição ao fornecimento de 

energia elétrica ao consumidor que não prova a propriedade do imóvel tem 

amparo na Lei, na Doutrina e na Jurisprudência, e de modo algum é 

vedada pelo Código de Defesa do Consumidor, inclusive. Ora, em que 

pese o contrato de cessão sob o regime de concessão apresentado, 

datado do ano de 2012, a própria autora informa que estava divorciada 

desde o ano de 2015, e ante a ausência de inventário e a não 

comprovação da condição de inventariante, não se sabe, em uma eventual 

partilha de bens, a situação do acervo do falecido. (...) Não é legal, 

tampouco justo que a concessionária seja obrigada a fornecer energia e 

quem não prova a capacidade de assumir obrigações atinentes ao 

contrato de fornecimento. Uma coisa é a simples transferência de 

titularidade, outra é o pedido de religação e a transferência de titularidade 

quando existe débitos em aberto. Convém ressaltar que a transferência 

com isenção seria possível, como informado supra, caso fosse 

apresentada a escritura, matricula ou IPTU do imóvel. " Oportunizada a 

conciliação (id. 26288606), as partes compareceram à solenidade, mas 

optaram por prosseguir com a demanda. Pois bem, passamos à análise 

dos fatos. É possível constatar que a ré deixou de realizar a transferência 

e a religação por dois motivos: ( i ) por entender que a autora não tem 

legitimidade para requerer; ( ii ) em razão da existência de débitos 

anteriores. Em que pese a parte ré afirmar que a autora não possui 

legitimidade para o requerimento, insta esclarecer que, o contrato de 

cessão da união a qualifica como cessionária, logo, a mesma está apta 

para exercer o direito possessório sobre o bem imóvel, ainda que o outro 

cessionário tenha vindo a falecer no curso do contrato, este fato não 

extingue a cessão e nem mesmo altera o direito dos demais contratantes. 

Logo, o primeiro motivo apontado pela ré, quanto a legitimidade, não 

merece prosperar. De outro lado, quanto a existência de débitos, é fato 

que na relação de consumo envolvendo energia elétrica, a doutrina e 

jurisprudência são uníssonas em afirmar que o fornecimento de energia é 

de responsabilidade pessoal daquele que ocupa o imóvel aonde está 

instalada a unidade consumidora, não podendo transferi-la ao imóvel. 

Destaco que, a parte ré não impugnou o fato de que na época dos débitos 

a autora estaria morando no imóvel, razão pela qual, tal fato tornou-se 

incontroverso. O entendimento pátrio é de que o consumidor deve ser 

responsável pelos débitos que efetivamente contraiu. No caso, se o débito 

pertence à morador anterior, à ele devem direcionar os procedimentos de 

cobrança, ou ao seu espólio. Ademais, não pode a ré condicionar o 

pagamento de débitos de terceiro, para efetivar a transferência da 

unidade consumidora. Em casos semelhantes, já decidiu a jurisprudência 

pátria: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - NEGATIVAÇÃO - 

COMPROVAÇÃO DE PEDIDO DE TROCA DE TITULARIDADE - EXIGÊNCIA 

DE PAGAMENTO DE DÉBITO PARA TROCA DE TITULARIDADE QUE NÃO 

SE JUSTIFICA - INEXIGIBILIDADE BEM RECONHECIDA - DANOS MORAIS EM 

R$ 5000,00 - SENTENÇA MANTIDA. (LEAL, Fernando Dominguez Guiget. 

Recurso inominado n. 1009493-40.2017.8.26.0405. J. em 10 Maio 2018. 

Disp. em www.tjsp.jus.br. Acesso em 04 Jun. 2018.) Cobrança indevida - 

Débitos de consumo de energia elétrica de morador anterior - Caráter 

pessoal da obrigação - O não pagamento das faturas pelo anterior usuário 

do serviço não impede a alteração da titularidade da unidade consumidora 

ou mesmo o fornecimento da energia elétrica - A exigência de que o novo 

usuário assuma os débitos anteriores para que a energia elétrica seja 

novamente fornecida no imóvel ou que seja feita a troca da titularidade 

também deve ser considerada prática abusiva - Sentença mantida por 

seus próprios fundamentos - Recurso conhecido e não provido. 

(CASTROVIEJO, Angel Tomas. Recurso inominado n. 

1016881-16.2016.8.26.0506. J. em 31 Jul. 2017. Disp. em www.tjsp.jus.br. 

Acesso em 04 Jun. 2018.) RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. 

ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SUSPENSÃO DO 

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. NEGATIVA DA 

CONCESSIONÁRIA EM PROCEDER O RESTABELECIMENTO, EM RAZÃO DE 

DÉBITOS PRETÉRITOS EM NOME DE TERCEIRO (LOCATÁRIO). 

IMPOSSIBILIDADE DE CONDICIONAR A TROCA DE TITULARIDADE AO 

PAGAMENTO DOS DÉBITOS PRETÉRITOS. INTELIGÊNCIA DO ART. 4º, § 2º, 

DA RESOLUÇÃO Nº 456/2000 DA ANEEL. OBRIGAÇÃO DE NATUREZA 

PROPTER PERSONAM.DEVER DE EFETUAR A TRANSFERÊNCIA DA 

TITULARIDADE PARA O NOME DA PARTE AUTORA. RECURSO PROVIDO. 

(FRAGA, Roberto Carvalho. Recurso inominado n. 71007481856. J. em 27 

Mar. 2018. Disp. em www.tjrs.jus.br. Acesso em 04 Jun. 2018.) Caberia à 

alegar fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da autora, o que, 

contudo, não foi feito. Em assim agindo, cometeu a ré ato ilícito, nos termos 

dos artigos 186, 187 e 927 do Código Civil, uma vez que viola a dinâmica 

da relação de consumo, e adequa-se às práticas abusivas previstas no 

artigo 39 do CDC, em especial, quando exige dos consumidores vantagens 

manifestamente excessivas. É necessário frisar que a responsabilidade 

civil das empresas concessionárias de serviços públicos é objetiva, a teor 

do que dispõe o art. 37, §6º, da Constituição Federal, in verbis: Art. 37. A 

administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, 

dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios 

de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, 

também, ao seguinte: [...] §6º As pessoas jurídicas de direito público e as 

de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos 

danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, 

assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo 

ou culpa. Ressalta-se que a Res. 414/10 da ANEEL, assevera, no artigo 

128 o procedimento a ser adotado pela ré quando houver débito 

decorrente da prestação de serviço de energia. No parágrafo primeiro, o 

artigo deixa claro que a distribuidora não pode condicionar os 

atendimentos ao pagamento de débito não autorizado pelo consumidor ou 

de débito pendente em nome de terceiros. Portanto, é ilícita a conduta da 

ré em se negar à transferência da titularidade da Unidade Consumidora, ao 

pagamento de débito de terceiros. Logo, OPINO por tornar definitiva a 

tutela antecipada concedida no id. 24714991, para que a ré mantenha a 

prestação de serviço na unidade consumidora nº 6/805674-9, bem como 

mantenha a transferência da titularidade para o nome da autora. No que 

diz respeito aos danos morais, tenho que merecem acolhimento, em razão 

da via crucis enfrentada pela autora para a efetivação de um direito, 

sendo cobrado por débito cuja obrigação é pessoal de terceiro, o que 

caracteriza um dano moral na modalidade in re ipsa, consoante tem 

entendido a jurisprudência: RECURSO INOMINADO. PEDIDO DE BALCÃO. 

AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA 

POR DANO MORAL. ENERGIA ELÉTRICA. CONSUMIDOR. DÉBITO 

ANTERIOR À OCUPAÇÃO DO IMÓVEL PELO AUTOR. PEDIDO 

ADMINISTRATIVO DE TROCA DE TITULARIDADE E DE LIGAÇÃO NEGADO 

PELA CONCESSIONÁRIA. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. OBRIGAÇÃO 

PROPTER PERSONAM. DANO MORAL IN RE IPSA CONFIGURADO. VALOR 

MANTIDO EM 3.000,00. RECURSO DESPROVIDO. (SILVA, Luis Antonio 

Behrensdorf Gomes da. Recurso inominado n. 71007457773. J. em 23 

Mar. 2018. Disp. em www.tjrs.jus.br. Acesso em 04 Jun. 2018.) Dessa 

forma, com base nas argumentações acima expostas, e levando em 

consideração as questões fáticas, que ultrapassam a esfera do razoável, 

OPINO por condenar a ré à pagar a autora, à título de indenização por 

danos morais, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais). Tal quantia 

certamente assegura o caráter repressivo e pedagógico da indenização e, 

também, não pode ser considerada elevada bastante a configurar 

enriquecimento sem causa da autora. CONCLUSÃO Diante de todo o 

exposto e fundamentado, após a análise da versão fática e probatória 

apresentada por ambas as partes, OPINO pela correção, de ofício, do 

valor da causa, para fixá-lo em R$ 39.920 (trinta e nove mil novecentos e 

vinte reais), por afastar a preliminar de ilegitimidade e no MÉRITO: 1. OPINO 

pela PROCEDÊNCIA PARCIAL dos pedidos da autora, nos termos do artigo 

487, I do CPC/15, para reconhecer a relação de consumo, nos termos dos 

artigos 2º e 3º do CDC, e deferir a inversão do ônus da prova em favor da 

parte autora, nos termos do artigo 6º, VIII; 2. OPINO por RATIFICAR a 

liminar deferida no id. 24714991, tornando-a definitiva; 3. OPINO ainda por 

reconhecer os danos morais, e condenar a ré a indenização no valor de 

R$ 3.000,00 (três mil reais), acrescido de correção monetária pelo índice 

oficial - INPC/IBGE desde o seu arbitramento, conforme Súmula 362 do 

STJ, e juros legais de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação válida 

(08/10/2019 – id. 24783446); Sem custas processuais e sem honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. À 

consideração da Excelentíssima Juíza de Direito do 2º Juizado para 

apreciação e homologação, de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. 

Homologada, intimem-se as partes, através de seus patronos. Amanda de 
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Castro Borges Reis Juíza Leiga Vistos, etc. Homologo, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo(a) 

Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40, da Lei nº 9.099/95, e art. 8º, 

parágrafo único, da LC n.º 270/07-MT. Transitada em julgado, nada sendo 

requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intimem-se. Jorge 

Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito em substituição legal

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009884-89.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS FELIPE RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBSON WESLEY NASCIMENTO DE OLIVEIRA OAB - MT21518-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 

9.099/95. DA JUSTIÇA GRATUITA OPINO por reconhecer o tramite 

processual gratuito, pois o artigo 54 da Lei nº 9.099/95 assegura o acesso 

gratuito ao juizado especial, em primeiro grau de jurisdição, ao passo que 

eventual peculiaridade sobre condições de arcar com custas e despesas 

deverá ser formulado em segunda instância, caso haja prolação de 

recurso. DA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZADO OPINO por 

REJEITAR a preliminar de incompetência do juizado em razão da 

necessidade de perícia grafotécnica defendida pela parte ré, uma vez que 

não há negativa de contratação por parte do autor, tampouco impugnação 

por parte deste com relação ao contrato juntado pela ré à defesa. DA 

RELAÇÃO DE CONSUMO – DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA É 

oportuno esclarecer que a relação travada entre as partes é de natureza 

consumerista, nos termos dos artigos 2º e 3º do CDC, devendo ser 

aplicado ao caso os ditames contidos legislação de consumo, inclusive 

com relação ao ônus da prova, cuja inversão deferida à Decisão de ID nº 

24406725 OPINO por RATIFICAR nesta oportunidade. MÉRITO - DO 

JULGAMENTO ANTECIPADO Da análise dos autos verifico que se 

encontra apto para julgamento, posto que desnecessária a produção de 

outras provas para o convencimento motivado do artigo 371 do CPC. 

Aliado a isso, verifico que as partes, quando indagadas sobre a 

necessidade de designação de audiência de instrução e julgamento ou de 

produção de outras provas (Audiência de ID nº 26032170), reportaram-se 

à contestação e impugnação. Outrossim, “(...) a produção probatória se 

destina ao convencimento do julgador e, sendo assim, pode o juiz rejeitar a 

produção de determinadas provas, em virtude da irrelevância para a 

formação de sua convicção(...)”(TJ-BA - APL: 05598098420168050001, 

Relator: Antonio Cunha Cavalcanti, Segunda Câmara Cível, Data de 

Publicação: 02/10/2018), razão pela qual passo ao julgamento antecipado 

do mérito, conforme o art. 355, I do CPC. Trata-se de Ação de Obrigação e 

Fazer c.c Indenização por Danos Morais. Em síntese, alega a parte Autora 

que é cliente do réu e teve valores bloqueados em sua conta corrente 

para amortização de saldo devedor do cartão de crédito. Assim, requer 

que o réu efetue o desbloqueio dos valores, pugnando pela sua devolução 

em dobro e pleiteia indenização por danos morais. Liminar indeferida à 

Decisão de ID nº 24406725. Oportunizada a conciliação, as partes 

compareceram à solenidade, mas optaram por prosseguir com a demanda. 

Em defesa tempestiva, o réu informa que o bloqueio dos valores foi 

legítimo, haja vista que o autor estava inadimplente com o parcelamento do 

saldo devedor do cartão de crédito, sendo que, desde a contatação dos 

serviços, foi autorizada a transação. Nega, portanto, a existência de falha 

na prestação de serviços, e, consequentemente, pleiteia pela 

improcedência dos pleitos iniciais. Pois bem. Verifica-se que a própria 

parte autora juntou aos autos, com a inicial (ID nº 24396421), o 

comprovante de parcelamento do saldo de cartão de crédito, o qual foi 

dividido em 4 parcelas de R$ 612,86, a primeira com vencimento no dia 

25/02/2019, tendo esta sido quitada. Não houve comprovação de quitação 

das demais parcelas, pelo que se conclui que, em relação a elas, o autor 

estava inadimplente, fato este que o próprio alega em sua inicial. Conforme 

documento também juntado pelo autor (ID nº 24396423), o bloqueio do 

valor ocorreu em 21 de maio de 2019, quando já estavam vencias as 

parcelas de março e abril de 2019 e, prestes a vencer, a parcela daquele 

mês (05/2019). O contrato firmado entre as partes (ID nº 25953235) prevê 

a possibilidade de retenção dos valores depositados em conta corrente 

para pagamento do saldo devedor do cartão de crédito, além do que, na 

contratação, vê-se que o autor optou pela forma de pagamento em débito 

automático. Desta forma, entendo que, de fato, o bloqueio levado a cabo 

pelo banco réu foi legítimo. Neste sentido: RECURSO INOMINADO. 

CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS. ACORDO REALIZADO PARA PAGAMENTO DE 

DÍVIDA DO CARTÃO DE CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE QUE A RÉ DESCONTOU 

VALOR INDEVIDAMENTE DE FORMA ANTECIPADA PARA PAGAMENTO 

DO CARTÃO DE CRÉDITO, RESTANDO COM SALDO INSUFICIENTE PARA 

PAGAMENTO DA PARCELA DO ACORDO. CANCELAMENTO DO ACORDO. 

ALEGAÇÃO DE QUE HOUVE O BLOQUEIO INDEVIDO DO SALÁRIO PARA 

PAGAMENTO DO CARTÃO DE CRÉDITO. AUTOR QUE NÃO SE 

DESINCUMBIU NO ÔNUS DE COMPROVAR OS FATOS CONSTITUTIVOS DO 

SEU DIREITO, NOS TERMOS DO ART. 373, I, DO NCPC. RÉ QUE 

COMPROVA A AUTORIZAÇÃO DO AUTOR PARA DÉBITOS DE VALORES 

DA SUA CONTA CORRENTE. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO MANTIDA. 

SENTENÇA CONFIRMADA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 

RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71008073314, Primeira Turma 

Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Roberto Carvalho Fraga, 

Julgado em 30/10/2018). (TJ-RS - Recurso Cível: 71008073314 RS, 

Relator: Roberto Carvalho Fraga, Data de Julgamento: 30/10/2018, Primeira 

Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 

01/11/2018) Entendo, portanto, que não houve ato ilícito praticado pelo réu 

e, assim, OPINO por JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos iniciais. 

DISPOSITIVO Isso posto, após a análise dos fatos pela ótica de ambas as 

partes, nos termos da fundamentação supra: 1. OPINO por REJEITAR a 

preliminar de incompetência do juizado arguida pelo réu. 2. NO MÉRITO, 

OPINO por reconhecer que a relação travada entre as partes é de 

natureza consumerista, nos termos dos artigos 2º e 3º do CDC, razão pela 

qual OPINO por ratificar inversão do ônus da prova deferida ao autor 

quando da análise da liminar requerida. 3. Com fulcro no artigo 487, I do 

CPC, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA in tottum dos pedidos formulados pela 

parte Autora. Sem custas e honorários, nos termos do artigo 55 da Lei nº 

9.099/95. À consideração da Excelentíssima Juíza de Direito do 2º Juizado 

para apreciação e homologação, de acordo com o artigo 40 da lei 

9.099/95. Homologada, intimem-se as partes, através de seus patronos. 

João Manoel Pasqual Ferrari Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, para que 

surtam seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95 e art. 8º, § único 

da LC nº 270/07-MT. Transitada em julgado, nada sendo requerido, 

arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário, com as cautelas de estilo. Jorge Alexandre 

Martins Ferreira Juiz de Direito em Substituição Legal ESTADO DE MATO 

GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ 

SENTENÇA Processo: 1009884-89.2019.8.11.0001. REQUERENTE: LUIS 

FELIPE RODRIGUES DA SILVA REQUERIDO: BANCO SANTANDER 

(BRASIL) S.A. Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da 

Lei n. 9.099/95. DA JUSTIÇA GRATUITA OPINO por reconhecer o tramite 

processual gratuito, pois o artigo 54 da Lei nº 9.099/95 assegura o acesso 

gratuito ao juizado especial, em primeiro grau de jurisdição, ao passo que 

eventual peculiaridade sobre condições de arcar com custas e despesas 

deverá ser formulado em segunda instância, caso haja prolação de 

recurso. DA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZADO OPINO por 

REJEITAR a preliminar de incompetência do juizado em razão da 

necessidade de perícia grafotécnica defendida pela parte ré, uma vez que 

não há negativa de contratação por parte do autor, tampouco impugnação 

por parte deste com relação ao contrato juntado pela ré à defesa. DA 

RELAÇÃO DE CONSUMO – DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA É 

oportuno esclarecer que a relação travada entre as partes é de natureza 

consumerista, nos termos dos artigos 2º e 3º do CDC, devendo ser 

aplicado ao caso os ditames contidos legislação de consumo, inclusive 

com relação ao ônus da prova, cuja inversão deferida à Decisão de ID nº 

24406725 OPINO por RATIFICAR nesta oportunidade. MÉRITO - DO 

JULGAMENTO ANTECIPADO Da análise dos autos verifico que se 

encontra apto para julgamento, posto que desnecessária a produção de 

outras provas para o convencimento motivado do artigo 371 do CPC. 

Aliado a isso, verifico que as partes, quando indagadas sobre a 

necessidade de designação de audiência de instrução e julgamento ou de 

produção de outras provas (Audiência de ID nº 26032170), reportaram-se 

à contestação e impugnação. Outrossim, “(...) a produção probatória se 

destina ao convencimento do julgador e, sendo assim, pode o juiz rejeitar a 

produção de determinadas provas, em virtude da irrelevância para a 
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formação de sua convicção(...)”(TJ-BA - APL: 05598098420168050001, 

Relator: Antonio Cunha Cavalcanti, Segunda Câmara Cível, Data de 

Publicação: 02/10/2018), razão pela qual passo ao julgamento antecipado 

do mérito, conforme o art. 355, I do CPC. Trata-se de Ação de Obrigação e 

Fazer c.c Indenização por Danos Morais. Em síntese, alega a parte Autora 

que é cliente do réu e teve valores bloqueados em sua conta corrente 

para amortização de saldo devedor do cartão de crédito. Assim, requer 

que o réu efetue o desbloqueio dos valores, pugnando pela sua devolução 

em dobro e pleiteia indenização por danos morais. Liminar indeferida à 

Decisão de ID nº 24406725. Oportunizada a conciliação, as partes 

compareceram à solenidade, mas optaram por prosseguir com a demanda. 

Em defesa tempestiva, o réu informa que o bloqueio dos valores foi 

legítimo, haja vista que o autor estava inadimplente com o parcelamento do 

saldo devedor do cartão de crédito, sendo que, desde a contatação dos 

serviços, foi autorizada a transação. Nega, portanto, a existência de falha 

na prestação de serviços, e, consequentemente, pleiteia pela 

improcedência dos pleitos iniciais. Pois bem. Verifica-se que a própria 

parte autora juntou aos autos, com a inicial (ID nº 24396421), o 

comprovante de parcelamento do saldo de cartão de crédito, o qual foi 

dividido em 4 parcelas de R$ 612,86, a primeira com vencimento no dia 

25/02/2019, tendo esta sido quitada. Não houve comprovação de quitação 

das demais parcelas, pelo que se conclui que, em relação a elas, o autor 

estava inadimplente, fato este que o próprio alega em sua inicial. Conforme 

documento também juntado pelo autor (ID nº 24396423), o bloqueio do 

valor ocorreu em 21 de maio de 2019, quando já estavam vencias as 

parcelas de março e abril de 2019 e, prestes a vencer, a parcela daquele 

mês (05/2019). O contrato firmado entre as partes (ID nº 25953235) prevê 

a possibilidade de retenção dos valores depositados em conta corrente 

para pagamento do saldo devedor do cartão de crédito, além do que, na 

contratação, vê-se que o autor optou pela forma de pagamento em débito 

automático. Desta forma, entendo que, de fato, o bloqueio levado a cabo 

pelo banco réu foi legítimo. Neste sentido: RECURSO INOMINADO. 

CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS. ACORDO REALIZADO PARA PAGAMENTO DE 

DÍVIDA DO CARTÃO DE CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE QUE A RÉ DESCONTOU 

VALOR INDEVIDAMENTE DE FORMA ANTECIPADA PARA PAGAMENTO 

DO CARTÃO DE CRÉDITO, RESTANDO COM SALDO INSUFICIENTE PARA 

PAGAMENTO DA PARCELA DO ACORDO. CANCELAMENTO DO ACORDO. 

ALEGAÇÃO DE QUE HOUVE O BLOQUEIO INDEVIDO DO SALÁRIO PARA 

PAGAMENTO DO CARTÃO DE CRÉDITO. AUTOR QUE NÃO SE 

DESINCUMBIU NO ÔNUS DE COMPROVAR OS FATOS CONSTITUTIVOS DO 

SEU DIREITO, NOS TERMOS DO ART. 373, I, DO NCPC. RÉ QUE 

COMPROVA A AUTORIZAÇÃO DO AUTOR PARA DÉBITOS DE VALORES 

DA SUA CONTA CORRENTE. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO MANTIDA. 

SENTENÇA CONFIRMADA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 

RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71008073314, Primeira Turma 

Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Roberto Carvalho Fraga, 

Julgado em 30/10/2018). (TJ-RS - Recurso Cível: 71008073314 RS, 

Relator: Roberto Carvalho Fraga, Data de Julgamento: 30/10/2018, Primeira 

Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 

01/11/2018) Entendo, portanto, que não houve ato ilícito praticado pelo réu 

e, assim, OPINO por JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos iniciais. 

DISPOSITIVO Isso posto, após a análise dos fatos pela ótica de ambas as 

partes, nos termos da fundamentação supra: 1. OPINO por REJEITAR a 

preliminar de incompetência do juizado arguida pelo réu. 2. NO MÉRITO, 

OPINO por reconhecer que a relação travada entre as partes é de 

natureza consumerista, nos termos dos artigos 2º e 3º do CDC, razão pela 

qual OPINO por ratificar inversão do ônus da prova deferida ao autor 

quando da análise da liminar requerida. 3. Com fulcro no artigo 487, I do 

CPC, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA in tottum dos pedidos formulados pela 

parte Autora. Sem custas e honorários, nos termos do artigo 55 da Lei nº 

9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do 2º Juizado 

para apreciação e homologação, de acordo com o artigo 40 da lei 

9.099/95. Homologada, intimem-se as partes, através de seus patronos. 

João Manoel Pasqual Ferrari Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, para que 

surtam seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95 e art. 8º, § único 

da LC nº 270/07-MT. Transitada em julgado, nada sendo requerido, 

arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário, com as cautelas de estilo. Jorge Alexandre 

Martins Ferreira Juiz de Direito em Substituição Legal

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009651-92.2019.8.11.0001
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Carlos Roberto dos Santos Liberato OAB - MT15205-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT14994-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1009651-92.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: FABIANE LOULY BAPTISTA SANTOS SILVA REQUERIDO: 

CLARO S.A. Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da 

Lei n. 9.099/95. GRATUIDADE DA JUSTIÇA A concessão dos benefícios 

da Justiça Gratuita não tem cabimento nesta fase processual, uma vez 

que o acesso ao primeiro grau em sede de Juizado Especial independe do 

recolhimento de custas, taxas ou despesas processuais, conforme dispõe 

o artigo 54 da Lei nº 9.099/95. Portanto, remete-se a discussão para a 

fase de admissibilidade de eventual recurso inominado que possa 

futuramente ser interposto. DO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE Da 

análise do processo, verifico que se encontra apto para julgamento, sendo 

desnecessária a produção de outras provas, como a própria audiência de 

instrução, para a formação do convencimento motivado preconizado no 

artigo 371 do CPC. Aliado a isso, verifico que as partes, ao serem 

indagadas sobre a realização de audiência de instrução e julgamento ou 

produção de novas provas (Audiência de ID nº 25891029), , 

reportaram-se à contestação e impugnação. Outrossim, “(...) a produção 

probatória se destina ao convencimento do julgador e, sendo assim, pode 

o juiz rejeitar a produção de determinadas provas, em virtude da 

irrelevância para a formação de sua convicção(...)”(TJ-BA - APL: 

05598098420168050001, Relator: Antonio Cunha Cavalcanti, Segunda 

Câmara Cível, Data de Publicação: 02/10/2018), razão pela qual passo ao 

julgamento antecipado do mérito, conforme o art. 355, I do CPC. Trata-se 

de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos 

Morais. Alega a Autora que é cliente da ré e possuía plano de telefonia 

móvel, tendo solicitado o cancelamento da linha pós paga e migração para 

pré-paga em abril de 2017, através do protocolo de atendimento 

2017464145079, sendo que a ré negativou o seu nome por uma fatura 

com vencimento em 02/06/2017, ou seja, muito posterior à migração acima 

referida. Requer, assim, a declaração de inexistência do débito no valor de 

R$ 257,21, a retirada de seu nome dos cadastros restritivos de crédito e 

indenização por danos morais. Liminar deferida à Decisão de ID nº 

24374733, no sentido de excluir o nome da autora nos cadastros de 

inadimplentes. Oportunizada a conciliação, as partes compareceram, 

porém, optaram por prosseguir com a demanda. DA RELAÇÃO DE 

CONSUMO – DA INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO No caso, é oportuno 

esclarecer que a relação travada entre as partes é de natureza 

consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no 

Código de Defesa do Consumidor, inclusive com relação ao ônus da 

prova, cuja inversão deferida à Decisão de ID nº 24374733 OPINO por 

RATIFICAR nesta oportunidade. DA ANÁLISE DA RESPONSABILIDADE 

CIVIL Pela logística da responsabilidade civil, para que haja a condenação, 

faz-se necessário a presença de três requisitos basilares: Ato ilícito, dano 

e nexo de causalidade entre eles. A autora demonstrou, pelos fatos acima 

relatados e pelo número de protocolo da ligação que fez para a ré acerca 

dos mesmos, que efetuou o cancelamento dos serviços de telefonia móvel 

pós paga e migração para linha pré-paga no mês de abril de 2017. No 

caso em tela, tem-se que a Ré, na oportunidade defensiva, afirmou que a 

transação acima foi requerida pela autora em 21/06/2017 (protocolo 

2017398735367) e realizada pela ré em 26/06/2017, sustentando que a 

autora possui inúmeras faturas em aberto, vencidas nos anos de 2015, 

2016 e 2017. Junta faturas que estariam pendentes de pagamento, 

pugnando pela improcedência da ação. Em que pese a ré informar que o 

protocolo de atendimento correto seria o informado por ela na defesa, não 

houve impugnação com relação ao número de protocolo informado pela 

autora, tampouco a ré apresentou o áudio da ligação em que a migração 

foi solicitada pela autora, a fim de elucidar a questão. Ainda, por mais que 

a ré insista que o pedido de cancelamento e migração foi realizado em 

26/06/2017, junta aos autos fatura cobrando a suposta utilização da linha 
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pela autora até o dia 01/07/2017 (ID nº 25969757), caindo por terra a tese 

defensiva, já que a própria ré demonstra que efetuou cobrança após a 

data que ela própria afirma ter realizado a migração objeto da lide. Ainda, 

não é crível supor que a autora possuísse débitos em aberto para com a 

ré vencidos nos anos de 2015, 2016 e 2017 e, ainda assim, estivesse 

utilizando a sua linha móvel normalmente, sem que houvesse tido a 

suspensão do serviço pela parte ré. Por fim, nem as próprias faturas 

juntadas pela ré correspondem ao valor negativado, já que a negativação 

ocorreu por débito com vencimento em 02/06/2017, no valor de R$ 257,21 

e não há nos autos qualquer fatura com tal data de vencimento, tampouco 

no valor negativado. Consequentemente, entendo que a Ré não observou 

o ônus que lhe é atribuído pelo artigo 373, II do CDC, pois deveria ter 

colacionado aos autos qualquer subsídio que demonstrasse a legalidade 

de suas condutas, ainda mais quando a autora detalhou o contato 

estabelecido entre as partes, em torno do cancelamento e migração 

solicitados e informou o número de protocolo originado pelo atendimento. 

Assim, a Ré não demonstrou fato impeditivo, extintivo ou modificativo ao 

direito pleiteado pela Autora, ou qualquer argumento forte o suficiente para 

subsidiar a existência da cobrança após o pedido de cancelamento, razão 

pela qual presume-se verdadeira a versão posta na inicial. Logo, na 

esfera da responsabilidade civil, restou configurada a falha na prestação 

de serviço e o ato ilícito, nos termos do artigo 186 e 927 do C.C., sendo o 

nexo causal a própria cobrança e negativação do nome da autora 

indevidas, razão pela qual OPINO por RATIFICAR A TUTELA ANTECIPADA 

CONCEDIDA, TORNANDO-A DEFINITIVA E DECLARAR A INEXISTÊNCIA DO 

DÉBITO ESPECÍFICO NO VALOR DE R$ 257,21, bem como DECLARAR a 

nulidade de qualquer cobrança com o mesmo subsídio, sob pena de multa 

fixa de R$ 2.000,00 (dois mil reais). No que tange aos danos morais, 

OPINO por reconhecê-los na modalidade in re ipsa, pois a exposição da 

Autora a situações em demasia desgastantes, conforme já fartamente 

demonstrado em linhas anteriores, caracteriza má prestação de serviço, 

que gera um dano que extrapola a esfera do mero dissabor. Ressalto que 

a Ré não prestou à Autora a assistência devida, sequer as informações 

claras e transparentes, que são exigidas pelo artigo 6º, I, III e VI CDC, 

restando plenamente presente o nexo causal. E assim tem decidido a 

jurisprudência pátria: RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. CONTRATAÇÃO 

CANCELADA. COBRANÇA APÓS O CANCELAMENTO. 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. 

QUANTUM REDUZIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O artigo 14 

do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a 

responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, em 

decorrência de falha na prestação do serviço, fundada na teoria do risco 

da atividade. A empresa de telefonia que não observa o cancelamento dos 

serviços e continua cobrando débitos do consumidor, age ilicitamente e 

gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, ante a insistência da 

cobrança. Danos morais reduzidos de R$ 7.000,00 (sete mil reais) para R$ 

4.000,00 (quatro mil reais). (DORIGATTI, Nelson. Procedimento do Juizado 

Especial Cível 104041920138110020/2016,. J. em 23 Maio 2016. Disp. em 

www.tjmt.jus.br. Acesso em 18 de Maio de 2017. ) No que tange ao 

quantum indenizatório, ressalto que para a fixação do dano moral à vista 

da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o seu 

arbitramento, incumbe ao juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às 

peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de 

indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade. A indenização por dano moral deve representar para a 

vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento 

impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para 

proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que não signifique 

um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante 

na causadora do mal a fim de dissuadi-la de novo atentado. Valor esse 

que entendo pertinente na proporção de R$ 6.000,00 (seis mil reais), nos 

termos do artigo 944 do C.C. DISPOSITIVO Isso posto, após analisar as 

versões fáticas e documentações trazidas por ambas as partes, 1. No 

mérito, OPINO por reconhecer a relação de consumo entre as partes, e 

por RATIFICAR a inversão do ônus da prova deferida em favor da parte 

Autora à decisão de ID nº 24374733. 2. OPINO pela procedência parcial 

dos pedidos iniciais, nos termos do artigo 487, I do CPC/15, reconhecendo 

a falha na prestação do serviço da Ré, RATIFICANDO A LIMINAR 

DEFERIDA À DECISÃO DE ID Nº 24374733, TORNANDO-A DEFINITIVA. 3. 

OPINO por DECLARAR A INEXISTÊNCIA DO DÉBITO ESPECÍFICO NO 

VALOR DE R$ 257,21, bem como a nulidade de qualquer cobrança com o 

mesmo subsídio, sob pena de multa fixa de R$ 2.000,00 (dois mil reais). 4. 

No que concerne aos danos morais, OPINO por reconhecê-lo na 

modalidade in re ipsa, e por condenar a Ré à ressarci-lo no valor justo e 

razoável que OPINO por arbitrar na proporção de R$ 6.000,00 (seis mil 

reais), como medida de caráter pedagógico, corrigidos monetariamente 

(INPC) e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês. Os juros de mora 

incidem desde o evento danoso (01/09/2017) e a correção monetária, a 

partir desta data. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, 

nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. À 

consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do 2º Juizado para 

apreciação e homologação, de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. 

Homologada, intimem-se as partes, através de seus patronos. João 

Manoel Pasqual Ferrari Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, para que 

surtam seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95 e art. 8º, § único 

da LC nº 270/07-MT. Transitada em julgado, nada sendo requerido, 

arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário, com as cautelas de estilo. Jorge Alexandre 

Martins Ferreira Juiz de Direito em Substituição Legal
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1002487-76.2019.8.11.0001 Reclamante: 

MARIA HELENA DE OLIVEIRA Reclamada: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A PROJETO DE SENTENÇA Vistos etc. 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. DA 

JUSTIÇA GRATUITA O artigo 54 da Lei nº 9.099/95 assegura o acesso 

gratuito ao juizado especial, em primeiro grau de jurisdição, ao passo que 

eventual peculiaridade sobre condições de arcar com custas e despesas, 

deverá ser formulado em segunda instância, caso haja prolação de 

recurso. DA RELAÇÃO DE CONSUMO – DA INVERSÃO DO ÔNUS DA 

PROVA In casu, é oportuno esclarecer que a relação travada entre as 

partes é de natureza consumerista, nos termos do artigo 17º do CDC, 

razão pela qual devem ser aplicado ao caso os ditames contidos no 

Código de Defesa do Consumidor, inclusive com relação ao ônus da 

prova, cuja inversão OPINO por se deferir nesta oportunidade, nos termos 

do artigo 6º, VIII, principalmente considerando que a Ré teria maior 

facilidade de comprovar a legitimidade da negativação. DO JULGAMENTO 

ANTECIPADO DO MÉRITO Em audiência de conciliação (id. 24442601) as 

partes se reportaram a contestação e impugnação quanto às provas. 

Ultrapassadas as preliminares, verifico que o feito se encontra apto para 

julgamento, sendo desnecessária a produção de outras provas para o 

convencimento motivado, nos termos do artigo 371 do CPC/15, inclusive a 

audiência de instrução, considerando que o feito demanda prova 

meramente documental, razão pela qual passo ao julgamento antecipado 

da lide, conforme o art. 355, I do aludido diploma legal. DO MÉRITO DA 

ANÁLISE DA RESPONSABILIDADE CIVIL Trata-se de Ação Declaratória de 

Inexistência de débito c/c Indenização por Danos Morais e Antecipação de 

Tutela, na qual a Autora se insurge quanto ao condicionamento para 

restabelecimento da energia da unidade consumidora n. 6/806238-2, ao 

pagamento de débitos ainda não vencidos. A autora afirma que teve o 

fornecimento de energia suspenso no dia 06/08/2019, em razão de 

inadimplemento de algumas parcelas de um acordo formalizado entre as 

partes. Diante do corte, a autora compareceu a agência de atendimento e 

realizou o pagamento de todas as parcelas em aberto no dia 07/08/2019, 

tendo em vista a previsão de antecipação das parcelas em caso de 

inadimplência contida no termo de parcelamento firmado entre as partes. 

Acontece que, ao solicitar o religamento da unidade consumidora a ré 

negou a religação, afirmando que para a religação era indispensável o 

pagamento da fatura vincenda no dia 03/09/2019, que já estava faturada e 

disponível para pagamento, porém, ainda não vencida, no valor de R$ 

219,72 (duzentos e setenta e nove reais e setenta e dois centavos). Narra 
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que buscou solucionar a questão posta perante o PROCON, momento no 

qual foi verificado que a autora possuía um crédito de R$ 376,00 que seria 

usado para compensação de crédito em fatura já vencida, e saldo 

remanescente do crédito do autor seria compensado na próxima fatura (a 

vencer 10/2019) e a energia foi reestabelecida no dia 09/08/2019. 

Requereu a autora antecipação de tutela para que a companhia de energia 

se abstivesse de realizar novas suspensões de fornecimento de energia 

elétrica, o que foi indeferido, conforme decisão de id. 22610533. A Ré, por 

sua vez, em defesa tempestiva (id. 24711703), assevera que a 

suspensão teria sido em decorrência do exercício regular de direito pelo 

não pagamento do parcelamento realizado, e que não subsidiaria danos de 

ordem moral. Alega que o condicionamento para a religação da unidade 

consumidora ao pagamento de débitos contraídos pelo titular é legítimo, 

utilizando-se das seguintes previsões normativas da ANEEL: Art. 128. 

Quando houver débitos decorrentes da prestação do serviço público de 

energia elétrica, a distribuidora pode condicionar à quitação dos referidos 

débitos: (...) II – a religação, aumento de carga, a contratação de 

fornecimentos especiais ou de serviços, quando solicitados por 

consumidor que possua débito com a distribuidora na unidade 

consumidora para a qual está sendo solicitado o serviço. Para que a Ré 

seja responsabilizada civilmente, faz-se necessário a conjunção de três 

requisitos: Ato ilícito, danos e nexo causal. No caso em tela, é 

incontroversa a existência de atraso no pagamento da fatura. O 

questionamento da Autora diz respeito ao condicionamento da religação 

ao pagamento de fatura ainda não exigível para o restabelecimento da 

energia elétrica da unidade consumidora. Importante destacar que a autora 

havia crédito pendente de compensação perante a ré desde 12/2018, que 

inclusive era superior ao valor condicionado pela ré para reestabelecer o 

fornecimento de energia. De outro lado, a norma invocada pela parte ré, é 

clara no sentido de que é permitido condicionar a quitação de débitos da 

mesma Unidade Consumidora à religação para qual esta sendo solicitado o 

serviço. Logo, ainda que houvesse fatura pendente de pagamento, a 

mesma ainda não era exigível, tendo em vista que o vencimento da mesma 

apenas ocorreria no mês seguinte a pretensão da consumidora. 

Importante destacar que, neste caso a antecipação de vencimento de 

obrigação/pagamento, por ser ato lesivo ao consumidor deve ser prevista 

expressamente, o que não esta previsto na norma regulamentadora da 

ANEEL. Ademais, importante destacar que, as normas devem ser 

analisadas e interpretadas de forma que protejam o consumidor, e não há 

previsão expressa normativa que autorize o vencimento antecipado de 

débitos em caso de necessidade de religamento, mencionando a norma 

específica de forma genérica a débitos, logos, entende-se os débitos 

exigíveis, vencidos. Ou seja, o restabelecimento da energia não observou, 

de maneira objetiva, a forma prevista na Resolução da ANEEL, onerando a 

parte hipossuficiente ao pagamento de valores ainda não exigíveis. De 

outro lado, importante destacar que a jurisprudência já firmou 

entendimento quanto a ilegalidade de condicionamento da religação ao 

pagamento de débitos pretéritos, vejamos: RECURSO INOMINADO. 

ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS. SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA 

ELÉTRICA. PAGAMENTO DOS DÉBITOS CONTEMPORÂNEOS 

COMPROVADOS. RELIGAÇÃO CONDICIONADA AO PAGAMENTO DE 

DÉBITOS PRETÉRITOS. ILEGALIDADE. EXISTÊNCIA DE OUTROS MEIOS 

PRÓPRIOS PARA REALIZAR A COBRANÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER 

DEVIDA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA DE PARCIAL 

PROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 

RECURSO IMPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71008065781, Primeira Turma 

Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fabiana Zilles, Julgado em 

30/10/2018). (TJ-RS - Recurso Cível: 71008065781 RS, Relator: Fabiana 

Zilles, Data de Julgamento: 30/10/2018, Primeira Turma Recursal Cível, 

Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 01/11/2018) Ora, se a prática 

de condicionar a religação da Unidade Consumidora ao pagamento de 

débitos já vencidos é considerada abusiva, o mesmo entendimento deve 

ser aplicado ao condicionamento da religação e reestabelecimento de 

distribuição quando condicionada ao pagamento de débito vincendo, que 

na prática sequer é exigível. Logo, a exigência confessa da parte ré para 

o reestabelecimento da energia é abusiva. DOS DANOS MORAIS No que 

tange aos danos morais, tem-se que a demora na religação da energia em 

razão da exigência de débito sequer exigível aquela época, sem que a ré 

sequer tivesse se atentado à peculiaridade da existência de crédito 

superior a cobrança ilegítima realizada pela ré é fato que ultrapassa a 

esfera do mero dissabor. Esse comportamento gera na Autora uma 

angústia e frustração, com temor de que, mesmo após pago o valor em 

débito, ainda assim se ver frustrada da prestação do serviço sendo 

condicionado ao pagamento de valores sequer exigíveis. Em casos 

semelhantes, já decidiu a jurisprudência pátria: RECURSO INOMINADO. 

CONSUMIDOR. PEDIDO DE BALCÃO. ENERGIA ELÉTRICA. CORTE NO 

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. MOTIVADO. QUITAÇÃO DO 

DÉBITO. DEMORA EXCESSIVA NA RELIGAÇÃO. INJUSTIFICADA. MEDIDOR 

DE FÁCIL ACESSO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM 

INDENIZATÓRIO DE R$ 2.000,00 MANTIDO. SENTENÇA MANTIDA. 

RECURSO IMPROVIDO. (SANHUDO, José Ricardo de Bem. Recurso 

inominado n. 71007219215. J. em 14 Nov. 2017. Disp. em www.tjrs.jus.br. 

Acesso em 15 Jan. 2018.) Corte no fornecimento de energia elétrica pelo 

não pagamento de fatura – Demora no restabelecimento dos serviços – 

Danos materiais comprovados – Majoração da indenização por danos 

morais - Recurso parcialmente provido – Sentença reformada. (REQUENA, 

S t e f â n i a  C o s t a  A m o r i m .  R e c u r s o  I n o m i n a d o  n . 

0002837-87.2017.8.26.0016. J. em 07 Nov. 2017. Disp. em 

www.tjsp.jus.br. Acesso em 15 Jan. 2018.) RECURSO INOMINADO - 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA 1. 

Corte no fornecimento de energia. Possibilidade de ocorrer corte de 

fornecimento em caso de inadimplemento. Religação feita com atraso 

injustificável. Necessidade de reparação. 2. Dano moral caracterizado. 

Indenização devida. Sentença que arbitrou quantia em valor proporcional e 

razoável, não havendo que se falar em redução. 3. Sentença Mantida. 

Recurso não provido. (CARVALHO, Renata Ferreira dos Santos. Recurso 

Inominado n. 1000603-06.2017.8.26.0408. J. em 11 Ago. 2017. Disp. em 

www.tjsp.jus.br. Acesso em 15 Jan. 2018.) Assim, uma vez 

demonstrados os danos morais na moralidade in re ipsa, opino pela 

procedência do pedido. No que tange ao quantum indenizatório, ressalto 

que para a fixação do dano moral à vista da inexistência de critérios legais 

e pré-estabelecidos para o seu arbitramento, incumbe ao juiz, por seu 

prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso 

concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os 

princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. A indenização por 

dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de 

amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia da 

contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação 

em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem 

causa para a vítima e produza impacto bastante no causador do mal a fim 

de dissuadi-lo de novo atentado. Valor esse que entendo pertinente 

arbitrar em R$ 3.000,00 (três mil reais). Pelo exposto e fundamentado, 

após a análise da versão fática e probatória apresentada por ambas as 

partes: 1. OPINO por reconhecer a relação de consumo, nos termos dos 

artigos 2º e 3º do CDC, e por deferir a inversão do ônus da prova, 

consoante artigo 6º, VIII do CDC. 2. OPINO por reconhecer os danos 

morais sofridos pela Autora em decorrência de ilicitude perpetrada pela 

Ré, e por condená-la ao pagamento de indenização por danos morais no 

valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigidos monetariamente (INPC) e 

acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, os juros de mora incidem 

desde o evento danoso (09/08/2019) e a correção monetária a partir desta 

data. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, nos termos 

dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. À consideração da 

Excelentíssima Juíza de Direito do 2º Juizado para apreciação e 

homologação, de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, 

intime-se as partes, através de seus patronos. Amanda de Castro Borges 

Reis Juíza Leiga Vistos etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma 

do art. 40, da Lei n.º 9.099/95 e art. 8º parágrafo único, da LC n.º 270/07 – 

MT. Transitada em julgado, nada sendo requerido, arquiva-se. Publica-se 

eletronicamente. Intimem-se. Cumpra-se. Jorge Alexandre Martins Ferreira 

Juiz de Direito em substituição legal
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1009649-25.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

JOAO PAULO DE ARAUJO FRANCO REQUERIDO: CVC BRASIL 

OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A., AGUIA TUR VIAGENS E 

TURISMO LTDA - ME, TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, GOL 

LINHAS AEREAS S.A. PROJETO DE SENTENÇA Vistos etc. Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. DO JULGAMENTO 

ANTECIPADO Da análise dos autos verifico que se encontra apto para 

julgamento, posto que desnecessária a produção de outras provas para o 

convencimento motivado do artigo 371 do CPC/15. Verifico que em 

audiência de conciliação (id. 25891014), as partes afirmaram que se 

reportavam a contestação e impugnação quanto a produção de provas. 

Outrossim, “(...) a produção probatória se destina ao convencimento do 

julgador e, sendo assim, pode o juiz rejeitar a produção de determinadas 

provas, em virtude da irrelevância para a formação de sua 

convicção(...)”(TJ-BA - APL: 05598098420168050001, Relator: Antonio 

Cunha Cavalcanti, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 

02/10/2018), razão pela qual OPINO pelo julgamento antecipado do mérito, 

conforme o art. 355, I do CPC/15. DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA A 

quarta reclamada – GOL LINHAS AÉREAS S/A, afirma que no presente 

caso não deve ser invertido o ônus da prova, por entender que o autor 

tem plena possibilidade de comprovar as suas alegações. Cumpre anotar 

que é pacífico o entendimento de que o caso em comento deve ser 

analisado sob a égide do Código de Defesa do Consumidor, já que a parte 

autora e ré se amoldam aos conceitos de consumidor e fornecedor 

esclarecidos no artigo 2º e 3º do aludido diploma legal. E, nesse sentido, 

entende a jurisprudência pátria quanto à relação de consumo existente 

entre as partes no transporte aéreo: “Aplica-se ao transporte aéreo as 

regras do Código de Defesa do Consumidor, bem como a teoria do risco 

do empreendimento, segundo a qual todo aquele que se disponha a 

exercer alguma atividade no campo do fornecimento de bens e serviços 

tem o dever de responder pelos fatos e vícios resultantes do 

empreendimento, independentemente de culpa.” (DORIGATTI, Nelson. 

Procedimento do Juizado Especial Cível 246870220168110001/2016. J. em 

19 Out. 2016. Disp. em www.tjmt.jus.br. Acesso em 22 Abr. 2017.) 

Reconhecida a incidência da legislação de consumo e a vulnerabilidade da 

parte autora, consequentemente deve-se incidir, também, a inversão do 

ônus probatório, o que desde já OPINO por deferir, nos termos do artigo 

6º, VIII do CDC. DA RESPONSABILIDADE DAS RECLAMADAS Trata-se de 

Ação de indenização por Danos Morais em razão da alteração dos termos 

do pacote contratado pelo autor. A parte autora demonstrou por meio do 

id. 24344850 que adquiriu pacote de viagens em 02/10/2018 para usufruir 

no período de 08/08/2019 à 14/08/2019. No referido pacote de viagens 

estava englobado hospedagem e passagens de ida e volta, sendo que a 

ida seria no dia 08/08/2019 às 10:55 com chegada às 17:00, e retorno no 

dia 14/08/2019 17:30 com chegada ao destino às 21:55. Acontece que, um 

mês antes de usufruir o pacote adquirido, houve remarcação das 

passagens, passando a saída a ser realizada no dia 08/08/2019 às 18:00 

com pouso às 02:50 e retorno no dia 14/08/2019 às 17:30 e chegada ao 

destino às 21:55. Nota-se, portanto que, houve uma diminuição do período 

contratado, prejudicando o tempo de descanso do autor, e ainda, lhe 

gerando prejuízo na perda de duas diárias. As partes primeira, segunda e 

terceira demandadas noticiaram no id. 26085352 a realização de acordo 

entre essas e o autor, razão pela qual pugnou pela homologação do 

mesmo. Nota-se que o acordo não atinge a quarta reclamada – Gol Linhas 

Aéreas S/A. Pois bem, no que tange ao acordo entabulado, é certo que se 

mostra lícito e louvável às partes buscarem a finalização de demandas 

mediante concessões mútuas, adequando-se ao espírito da nova 

sistemática do processo civil, o que, inclusive, dispensa o magistrado de 

julgar as diversas questões postas nos autos, cabendo verificar, apenas 

e tão-somente, a satisfação dos requisitos formais do negócio jurídico, 

com a homologação a manifestação da vontade apresentada pelas partes. 

No caso, as partes são capazes, estando a parte requerente devidamente 

representada por seu advogado id. 24344843, considerando que já foi 

realizado o pagamento direto a advogada do autor, não se vislumbra óbice 

a homologação da transação celebrada, voluntariamente, nos autos. 

Nesse sentido, o artigo 487, III, B do Código de Processo Civil estabelece 

que: Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz: (...) III - 

homologar: b) a transação; Com efeito, a sentença homologatória de 

conciliação ou de transação é título executivo judicial, possuindo ela 

eficácia da sentença condenatória, segundo estabelece o art. 515, do 

Novo Código de Processo Civil. Isso posto, OPINO PELA HOMOLOGAÇÃO 

POR SENTENÇA da composição amigável firmada entre as partes CVC 

BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A, AGUIA TUR VIAGENS 

E TURISMO LTDA – ME, TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA – EPP e o 

autor, Sr. JOAO PAULO DE ARAUJO FRANCO, conforme id. 26085352, 

para que produza os seus efeitos jurídicos e legais. OPINO PELA 

EXTINÇÃO do presente feito, inclusive a baixa das partes CVC BRASIL 

OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A, AGUIA TUR VIAGENS E 

TURISMO LTDA – ME, TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA – EPP com 

resolução de mérito, nos termos do art. 487, III, B do Código de Processo 

Civil. No que tange a empresa GOL LINHAS AEREAS S.A, A Ré, em defesa 

tempestiva, reconhece o cancelamento do voo inicialmente adquirido, mas 

afirma, de maneira genérica, que os fatos se deram em razão de 

readequação de malha aérea. Não acostou qualquer documentação à 

defesa. Pois bem. Da análise dos autos, principalmente das reservas 

apresentadas pelo autor à inicial, tem-se que é incontroversa alteração no 

voo inicialmente contratado, o que representou uma diminuição substancial 

no produto adquirido pelo autor. Observo, ainda, que a empresa Gol 

Linhas Aéreas S/A, não comprovou ter prestado assistência material ou 

mesmo informações claras e precisas com indenização proporcional ao 

autor em razão da diminuição do bem adquirido, limitando-se em 

fundamentar na suposta readequação da malha aérea, sem qualquer 

documento que assim corroborasse. Para que a ré seja responsabilizada 

civilmente, faz-se necessário três requisitos: Ato ilícito, dano e nexo 

causal. Pois bem. A alteração dos voos inicialmente contratados, pela 

empresa Gol Linhas Aéreas S/A, que gerou a diminuição substancial do 

pacote adquirido pelo autor é fato incontroverso. A Companhia Aérea que 

se dispõe à prestar o aludido serviço, deve zelar pela segurança dos 

seus passageiros, e pela observância dos horários estabelecidos, posto 

que imprescindíveis para a aquisição das passagens. No caso em tela, 

observa-se que a ré não logrou êxito em demonstrar as reais razões para 

o alteração dos voos, como a suposta readequação da malha aérea, 

sequer demonstrou efetivamente, a prestação de informações claras e 

precisas ao consumidor, ou a assistência material, com defesa genérica. 

Da análise dos fatos, vê-se que a parte autora foi vítima de uma prestação 

de serviço desidiosa, que fez com que a mesma fosse submetida a uma 

diminuição do seu pacote considerável em razão das alterações dos voos 

de ida e volta adquirido. Em momento algum, viu-se condutas da Gol Linhas 

Aéreas S/A, para esclarecer e diminuir os prejuízos causados a parte 

consumidora, em razão da alteração dos voos, deixando de observar o 

ônus probatório que lhe é peculiar, consoante artigo 373, II do CPC/15, não 

apresentando provas desconstitutivas, modificativas ou extintivas do 

direito do autor. Ora, o consumidor, ao adquirir a passagem, confia na 

prestação de serviço para que o voo decole e aporte ao destino final, no 

horário aprazado, e cabe a ré - Gol Linhas Aéreas S/A - honrar com tal 

obrigação. Portanto, a falta de assistência adequada ao passageiro, a 

alteração lesiva ao consumidor dos horários inicialmente contratados, 

configura falha na prestação dos serviços, e ato ilícito, nos termos dos 

artigos 186 do Código civil, c/c 14, caput, do CDC, quando viola a dinâmica 

do direito do consumidor, deixando de atender à necessidade do 

consumidor, o que viola o artigo 6º, I, II, III, IV e VI do CDC. Caracterizada, 

então, a má prestação de serviço por parte da Ré, que não logrou êxito em 

comprovar fatos para se eximir de sua responsabilidade. Ultrapassada 

essa nuance, devemos analisar os danos morais propriamente ditos, 

principalmente em harmonia ao princípio constitucional da dignidade da 

pessoa humana, e ao artigo 5º, V e X da Constituição Federal. No caso em 

tela, não se pode deixar de reconhecer o sofrimento advindo da ineficácia 

da prestação dos serviços por parte da ré, não só pela frustração da 

expectativa da parte autora em aportar no destino no horário aprazado, 

como também em não demonstrar tê-lo tratado de maneira digna, para 

tentar mitigar os danos causados prela aludida alteração, o que faz 

presente o nexo causal, ou seja, “o vínculo, a ligação ou relação de causa 

e efeito entre a conduta e o resultado” (CAVALIERI FILHO, Sergio. 

Programa de Responsabilidade Civil. 6ª ed. São Paulo: Malheiros, 2005. P. 

71.) Consequentemente, OPINO o deferimento do pedido de indenização 

por danos morais, pois, indubitavelmente ultrapassam a seara do mero 
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desconforto, configurando efetiva lesão à personalidade. Entendo, ainda, 

que não que prevalecer a tese de mero dissabor, principalmente 

considerando a angústia sofrida pela autora com a sensação de 

insegurança causada pelo atraso, posterior cancelamento, e falta de 

assistência. E assim tem decidido a jurisprudência pátria: Transporte 

aéreo-Passageiro impossibilitado de embarcar em conformidade com as 

condições contratadas, por conta de remanejamento da malha aérea 

-Inocorrência de evento excludente da responsabilidade civil-Dano moral 

comprovados e caracterizados-Necessidade de readequação do valor em 

vistas das circunstâncias subjetivas e objetivas–Recurso parcialmente 

provido. (POZ, Luiz Fernando Cardoso Dal. Recurso inominado n. 

1005670-93.2018.8.26.0576. J. em 15 Abr. 2019. Disp. em 

www.tjsp.jus.br. Acesso em 21 Abr. 2019.) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – 

TRANSPORTE AÉREO – INTERESSE PROCESSUAL EVIDENCIADO - 

ATRASO/CANCELAMENTO DE VOO INJUSTIFICADO - SUPOSTA 

READEQUAÇÃO DA MALHA AÉREA – FATO NÃO COMPROVADO - 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS 

SERVIÇOS – TRANSTORNOS QUE EXTRAVASARAM OS LIMITES DA 

RAZOABILIDADE – DANOS MORAIS EVIDENCIADOS - INDENIZAÇÃO 

DEVIDA. DANO MORAL - PREJUÍZO - IN RE IPSA - FIXAÇÃO QUE DEVE 

CONSIDERAR OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE 

E DE ACORDO COM AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO – RECURSO 

IMPROVIDO. (SOUZA, Antonio Roberto Andolfatto de. Recurso inominado 

n. 1029146-63.2018.8.26.576. J. em 08 Abr. 2019. Disp. em 

www.tjsp.jus.br. Acesso em 22 Abr. 2019.) Portanto, resta claro o dever 

da Ré em prestar um serviço de qualidade, e não ter submetido a autora 

ao cancelamento do voo, e atraso para aportar ao destino final. Situação 

que foge completamente da esfera do mero dissabor. Assim, OPINO por 

reconhecer os danos morais e condenar a Ré - Gol Linhas Aéreas S/A à 

ressarci-los. DA QUANTIFICAÇÃO DOS DANOS MORAIS Provada a 

ofensa e o dano moral, sua reparação é impositiva, na forma dos art. 944 

e seguintes do Código Civil. Para o arbitramento dos valores, é 

imprescindível conjugar alguns critérios, como a situação econômica da 

lesada, a intensidade do sofrimento, a gravidade da conduta e as 

circunstâncias que envolvem o caso. No caso, esses elementos me 

autorizam a fixar a indenização dos danos morais em R$ 8.000,00 (oito mil 

reais), quantia essa que atende aos critérios da razoabilidade e 

proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da 

parte autora, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a 

reiteração da prática ilícita. CONCLUSÃO Ante o exposto, OPINO pelo 

julgamento antecipado do mérito, pelo deferimento dos benefícios da 

assistência judiciária gratuita, e no mérito: OPINO PELA EXTINÇÃO do 

presente feito, inclusive a baixa em relação as partes CVC BRASIL 

OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A, AGUIA TUR VIAGENS E 

TURISMO LTDA – ME, TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA – EPP com 

resolução de mérito, nos termos do art. 487, III, B do Código de Processo 

Civil. 2. E para julgar parcialmente procedente a pretensão contida na 

inicial para o fim de CONDENAR, a título de danos morais, a empresa ré Gol 

Linhas Aéreas S/A ao pagamento da importância de R$ 8.000,00 (oito mil 

reais), corrigida monetariamente pelo INPC como medida de caráter 

pedagógico, corrigidos monetariamente (INPC) e acrescidos de juros de 

mora de 1% ao mês. Os juros de mora incidem desde o evento danoso 

(08/08/2019) e a correção monetária a partir desta data. Sem custas 

processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 

55, ambos da Lei nº 9.099/95. À consideração da Excelentíssima Juíza de 

Direito do 2º Juizado para apreciação e homologação, de acordo com o 

artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, intime-se as partes, através de 

seus patronos. Amanda de Castro Borges Reis Juíza Leiga Vistos, etc. 

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de 

sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40, da Lei n.º 

9.099/95 e art. 8º parágrafo único, da LC n.º 270/07 – MT. Transitada em 

julgado, nada sendo requerido, arquiva-se. Publica-se eletronicamente. 

Intimem-se. Cumpra-se. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de 

Direito em substituição legal
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo nº 1012379-09.2019.811.0001 

Reclamante: EDUARDO DE MOURA BARBALHO Reclamado: GOLDEM G 

NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA. Vistos, etc. Narra a parte autora que 

pretendeu a aquisição de um imóvel junto à Reclamada, tendo 

desembolsado o montante de R$ 6.800,00 (seis mil e oitocentos reais) 

para pagamento do valor de entrada e o restante a ser pago de forma 

parcelada. Contudo, não foi possível concretizar o negócio em razão de 

não ter conseguido o financiamento e, ainda, que seria lhe devolvido 

apenas 80% do valor pago, discordando, vez que entende que a parte 

deve lhe devolver o valor na integralidade. A Reclamada, em defesa, 

alegou que o Autor e sua esposa tiveram ciência de que o financiamento 

poderia não dar certo, bem como que o valor que o Reclamante pretende 

ver restituído, refere-se à comissão de corretagem do qual, igualmente 

tinha ciência, pleiteando ao final, pela improcedência dos pedidos 

formulados na inicial. Realizada audiência, sem acordo. Impugnação 

rebatendo as alegações e documentos apresentados pela parte 

Reclamada. É breve relatório embora dispensado por lei. Trata-se de 

relação de consumo. Contudo, mesmo sendo relação de consumo, é ônus 

da parte que alega provar, ainda que minimamente, o fato do direito que 

alega ser detentora, conforme prevê o art. 373, I, do Código de Processo 

Civil. Da análise dos autos, verifica-se que a parte autora pretende a 

restituição de R$ 6.800,00 (seis mil e oitocentos reais), relativo à comissão 

de corretagem e a condenação da empresa Reclamada por danos morais, 

pelo fato de o negócio, financiamento de um imóvel não ter se 

concretizado. Os documentos apresentados pelas partes demonstram que 

o valor do qual a parte autora pretende a restituição é referente à 

comissão de corretagem, e que o referido valor não integraria o valor do 

imóvel. Ademais, o Reclamante teve ciência de que o negócio poderia não 

se concretizar caso não cumprisse com requisitos exigidos pelo Banco 

Financiador, tendo inclusive assinado termo, eximindo de igual modo, a 

empresa Reclamada de responsabilidade em caso de não solidificação do 

financiamento junto à Caixa Econômica Federal S/A, o que veio a ocorrer. 

O financiamento somente não se concretizou em razão da margem 

disponível para financiamento não ser suficiente para aprovar a operação 

de crédito. Logo, restou demonstrado nos autos que à parte autora foi 

dada a informação clara e precisa do valor efetivo do imóvel, com o 

acréscimo da comissão de corretagem. Desse modo, diante da alegação e 

comprovação da empresa Reclamada de que o valor pago foi pactuado 

como comissão de corretagem, tenho por improcedente o pedido de 

restituição a este título e a condenação da empresa Reclamada por danos 

morais, diante da inexistência de ato ilícito. Diante do exposto, opino pela 

IMPROCEDÊNCIA dos pedidos, com fulcro no art. 487, I, do CPC, 

formulados na presente ação por EDUARDO DE MOURA BARBALHO em 

face de GOLDEM GESTAO DE NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA. Sem 

custas ou honorários, nesta fase, eis que não vislumbrada litigância de 

má-fé (Lei nº 9.099/95, art. 55). Ao reverso, nada sendo requerido 

arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. P.I.C. 

SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA ao MM. Juiz de Direito 

deste Juizado Especial, para os fins estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 

9.099/1995. Cristiany Roberta Conceição Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, 

etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença elaborada pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei 

nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, arquive-se 

com as baixas necessárias. Publicada no PJe. Cuiabá-MT, data registrada 

no sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1017008-26.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: LOZENIL DA SILVA SOUZA REQUERIDO: AGEMED SAUDE 

S/A Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 

9.099/95. DA JUSTIÇA GRATUITA O artigo 54 da Lei nº 9.099/95 assegura 

o acesso gratuito ao juizado especial, em primeiro grau de jurisdição, ao 

passo que eventual peculiaridade sobre condições de arcar com custas e 

despesas, deverá ser formulada em segunda instância, caso haja 

interposição de recurso. DA REVELIA DA RÉ A parte ré, devidamente 

citada/intimada para comparecer à audiência de conciliação (Documento 

de ID nº 27522246), não o fez, sequer justificou sua ausência, consoante 

se depreende da ata de ID nº 28276760. Ressalta-se que o artigo 20 da lei 

nº 9.099/95 estabelece que o não comparecimento do demandado à 

sessão de conciliação ou à audiência de instrução e julgamento, culmina 

na reputação da veracidade dos fatos alegados no pedido inicial, salvo se 

o contrário resultar da convicção do juiz. Sob esse contexto, OPINO por 

reconhecer a revelia da parte Ré e por lhe aplicar os seus efeitos, 

consoante artigo 344 do CPC. JULGAMENTO ANTECIPADO Da análise do 

processo, verifico que se encontra apto para julgamento, sendo 

desnecessária a produção de outras provas, como a própria audiência de 

instrução, para a formação do convencimento motivado preconizado no 

artigo 371 do CPC. Aliado a isso, verifico que a parte ré, apesar de 

devidamente citada (ID nº 27522246), não apresentou defesa, tampouco 

compareceu à audiência de Instrução, pelo que se presume verdadeira a 

tese posta pela autora na inicial. Outrossim, “(...) a produção probatória se 

destina ao convencimento do julgador e, sendo assim, pode o juiz rejeitar a 

produção de determinadas provas, em virtude da irrelevância para a 

formação de sua convicção(...)”(TJ-BA - APL: 05598098420168050001, 

Relator: Antonio Cunha Cavalcanti, Segunda Câmara Cível, Data de 

Publicação: 02/10/2018), razão pela qual passo ao julgamento antecipado 

do mérito, conforme o art. 355, I do CPC. MÉRITO Trata-se de AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS movida 

pela autora em desfavor da ré, na qual a autora alega ser beneficiária do 

plano de saúde da empresa reclamada desde o ano de 2015, com cartão 

sob o n.º 98001109790058403608, no plano de acomodação em 

apartamento. Aduz que, em 31.7.019, foi diagnosticada com “Neoplasia 

Intrapelial Cervical de Alto Grau NIC III (carcinoma in situ HPV)”. Por essa 

razão, solicitou, no dia 28.8.019, a realização do procedimento cirúrgico 

denominado “Traquelectomia -Amputação – Conização (com cirurgia de 

alta frequência CAF)”. Narra a parte autora que, “inicialmente a Ré 

autorizou a realização do referido procedimento no Hospital Santa Rosa, 

porém a médica Ana Flávia, não estava credenciada neste hospital, 

ocasião em que a operadora se responsabilizou a disponibilizar outro 

profissional para a realização do procedimento, o que até o presente 

momento não ocorreu, restando a Requerente totalmente desamparada”. 

Acrescenta que a parte promovida, até a propositura desta ação, não 

mais se manifestou, trazendo preocupações e desconforto à reclamante, 

considerando a gravidade de sua situação. Ressalta, ainda, que realizou 

diversas reclamações, quais sejam, notificação à ANS (NIP n.º 96/2019 – 

protocolo n.º 6558114 – demanda n.º 4488063) e Boletim de Ocorrência 

(n.º 20293307). Frustradas, porém, todas as tentativas de solução do 

impasse. Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e 

fundamentos jurídicos cabíveis à espécie, a parte autora, dentre outras 

alegações e providências, requereu liminarmente a concessão da TUTELA 

PROVISÓRIA SATISFATIVA DE URGÊNCIA EM CARATER ANTECEDENTE, 

da obrigação de fazer, consistente na imposição do REQUERIDO plano de 

saúde, autorizar, custear e garantir o procedimento cirúrgico de 

traquelectomia-amputação- conização (com cirurgia de alta frequência 

CAF) de que necessita a Requerente, imediatamente, no hospital 

conveniado com o requerido, conforme artigos 294, 300 e 319 do Código 

de Processo Civil. Ao final, pugna pela conversão da tutela antecipada em 

definitiva e requer indenização por danos morais. A liminar foi deferida (ID 

nº 26242153), nos termos do pedido da autora, determinando que a ré no 

prazo de 6 (seis) horas, tome as devidas providências, visando à 

autorização da parte autora, para que possa ser realizada a cirurgia, 

como indicado no documento pertinente, dantes citado, devendo a 

empresa reclamada informar, no processo, no mesmo prazo, o 

cumprimento da determinação, tendo sido arbitrada multa de R$ 5.000,00 

para o caso de descumprimento da medida. Oportunizada a conciliação, 

somente a parte autora compareceu à audiência. Ainda, assevera a parte 

autora que até a presente data a liminar não foi cumprida. Passo a 

analisar. DA RELAÇÃO DE CONSUMO – INVERSÃO DO ONUS DA PROVA 

É oportuno esclarecer que a relação travada entre as partes é de 

natureza consumerista, nos termos dos artigos 2º e 3º do Código de 

Defesa do Consumidor, bem como de acordo com a súmula 608 do STJ, 

devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no aludido diploma, 

inclusive com relação ao ônus da prova, cuja inversão deferida à decisão 

de ID nº 26242153 OPINO por RATIFICAR nesta oportunidade. 

Compulsando os autos, tenho que houve falha na prestação dos serviços 

ofertados pela demandada, os quais são regidos pelo CDC, pela lei 

9656/98 (a qual dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência 

à saúde) e pela Resolução 195 da ANS. Vejamos. A controvérsia reside 

no fato da empresa ré ter negado a cobertura de cirurgiaindicada pelo 

médico da parte autora. Com relação à matéria trazida aos autos pelas 

partes, tenho que deve ser levada em consideração, primeiramente, a 

orientação dada pelo art. 196, caput, da Constituição Federal “A saúde é 

direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e 

econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos 

e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua 

promoção, proteção e recuperação.” Entrementes, embora seja dever 

constitucional do Estado, na medida em que se permite que a assistência à 

saúde seja prestada pela iniciativa privada, esta assume os mesmos 

deveres do Estado, devendo fornecer assistência médica de modo 

abrangente e integral para os aderentes dos seus serviços. Além disso, a 

relação existente entre as partes se encontra prevista nos arts. 5º, XXXII 

e 170, V, da Constituição Federal. Portanto, a espécie atrai para si a força 

dos arts. 47 e 51, da Lei n. 8.078/90, bem como dos arts. 423 e 424 do CC, 

os quais dispõem que as cláusulas referentes ao fornecimento de 

produtos ou serviços que estejam em desacordo com o sistema de 

proteção ao consumidor são nulas de pleno direito, bem como que as 

cláusulas contratuais devem ser interpretadas da maneira mais favorável 

ao consumidor. Destarte, entendo que, embora possa a ré excluir do 

contrato a cobertura para o tratamento de determinadas doenças, não 

cabe a ela definir ou delimitar quais os exames ou tratamentos são ou não 

necessários na busca da cura de cada doença coberta. Além disso, com 

relação ao tipo de tratamento, o rol de procedimentos previsto nas 

normativas da ANS são meramente exemplificativos. Logo, havendo 

previsão de cobertura para determinada doença, é DEVER do plano de 

saúde a garantia de todos os meios de tratamento na busca do 

diagnóstico e cura do beneficiário, no caso, a autora. Neste sentido: 

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C 

REPARAÇÃO DE DANO MORAL. NEGATIVA DE COBERTURA DE 

PROCEDIMENTO PELA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. CONTRATO 

NÃO REGULAMENTADO PELA LEI 9.656/1998. EXCLUDENTE DE 

COBERTURA NÃO EXPRESSA NO INSTRUMENTO. CUSTEIO DE CIRURGIA 

ELETIVA LAPAROSCÓPIA, INDICADA PARA TRATAMENTO DE CÂNCER. 

CABIMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. PRESENÇA. DANO MORAL. 

CONFIGURAÇÃO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS. NÃO CABIMENTO. 

RECURSOS CONHECIDOS, 1º NÃO PROVIDO E 2º PROVIDO EM PARTE. I- 

Se no contrato de plano de saúde não regulamentado há indicação de 

cobertura para os serviços especificados na tabela própria e não existe 

prova, nos autos, de que esta foi entregue ao contratante para 

conhecimento prévio da limitação contratual, cabe à operadora arcar com 

o custeio da cirurgia eletiva indicada ao tratamento de saúde do segurado, 

por médico cooperado. II- A recusa indevida da operadora à cobertura de 

procedimento necessário ao êxito de tratamento de moléstia grave do 

segurado do plano de saúde dá ensejo a indenização por danos morais, 

cujo valor deve ser fixado com observância dos princípios da 

razoabilidade e da proporcionalidade. III- Não merecem majoração os 

honorários advocatícios arbitrados por equidade, com observância dos 

parâmetros legais. IV- Recursos conhecidos, 1º não provido e 2º provido 

em parte. (TJ-MG - AC: 10000170754097002 MG, Relator: Vicente de 

Oliveira Silva, Data de Julgamento: 29/09/0019, Data de Publicação: 

11/10/2019) OBRIGAÇÃO DE FAZER - PLANO DE SAÚDE – APLICAÇÃO 

DO CDC – NEGATIVA DE COBERTURA - INADMISSIBILIDADE – 

ABUSIVIDADE RECONHECIDA – PACIENTE COM CÂNCER QUE SE 

SUBMETEU A CIRURGIA E TRATAMENTO EM REGIME DE URGÊNCIA - 

FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA OPERADORA DO PLANO DE 

SAÚDE – DANOS MATERIAIS E MORAIS RECONHECIDOS – AÇÃO 

PROCEDENTE – DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. (TJ-SP - 

AC: 00470601520128260562 SP 0047060-15.2012.8.26.0562, Relator: 
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Erickson Gavazza Marques, Data de Julgamento: 13/03/2019, 5ª Câmara 

de Direito Privado, Data de Publicação: 19/03/2019) Assim sendo, diante 

da fundamentação supra, entendo que não foi legítima a negativa de 

cobertura da cirurgia objeto da lide. Assim, OPINO por RATIFICAR A 

LIMINAR DEFERIDA À DECISÃO DE ID 26242153, TORNANDO-A 

DEFINITIVA. DO DESCUMPRIMENTO E APLICAÇÃO DA MULTA Tendo em 

vista que a ré até o presente momento não cumpriu a liminar, mesmo tendo 

sido intimada pessoalmente para tanto, OPINO por deferir desde já a 

aplicação de multa de R$ 5.000,00 ( cinco mil reais)prevista na decisão de 

ID nº 26242153. Ainda, OPINO por determinar que a parte ré cumpra a 

medida, agora definitiva, no prazo de 6 (seis) horas, tomando as devidas 

providências, visando à autorização da parte autora para que possa ser 

realizada a cirurgia (traquelectomia-amputação-conização - com cirurgia 

de alta frequência CAF), como indicado no documento pertinente, dantes 

citado, devendo a empresa reclamada informar, no processo, no mesmo 

prazo, o cumprimento da determinação. OPINO por majorar a multa fixa 

para o caso de descumprimento da medida para R$ 15.000,00 (quinze mil 

reais). DANOS MORAIS No que tange aos danos morais, o Código Civil 

deixa evidente, no art. 186, que, todo aquele que, por ação ou omissão 

voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a 

outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. De outro norte, 

o art. 927 do mesmo Diploma Legal, ao tratar da obrigação de indenizar, 

preceitua que aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a 

outrem, fica obrigado a repará-lo. A Constituição Federal, no seu artigo 5º, 

incisos V e X, protege de forma eficaz a honra e a imagem das pessoas, 

assegurando direito a indenização pelo dano material e moral que lhes 

forem causados. Nesse sentido, restou inconteste a negativa de 

atendimento promovida pela reclamada em face da reclamante. O serviço, 

assim, qualifica-se como defeituoso, uma vez que não forneceu a 

segurança esperada, descuidando dos riscos e consequências deletérias 

ao direito da Reclamante. Tais fatos exigem reparação moral. A reparação 

moral deve, necessariamente, guardar relação com a realidade do evento 

o c o r r i d o ,  b e m  c o m o  t o r n a r  e f e t i v a  a  f u n ç ã o 

preventiva-punitiva-compensatória da indenização, sob a égide dos 

princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo a evitar (1º) a 

ocorrência reiterada de atos lesivos, (2º) que implique locupletamento sem 

causa ao credor e (3º) que nada signifique financeiramente ao devedor. 

Ainda, deve-se levar em consideração que a autora é portadora de 

moléstia grave, além do fato da ré já ter descumprido a ordem emanada 

por este juízo. Orientando-se pelos citados princípios de sobre direito 

(razoabilidade e proporcionalidade) e, ainda, em razão das 

particularidades do caso em apreço, OPINO por quantificar o dano moral 

em R$ 10.000,00 (dez mil reais). DISPOSITIVO Diante do exposto, com 

fundamento no art. 487, I, do CPC, OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA da 

presente demanda para: 1. RECONHECER a revelia da parte Ré e por lhe 

aplicar os seus efeitos, consoante artigo 344 do CPC. 2. RECONHECER a 

relação de consumo entre as partes e RATIFICAR a inversão do ônus da 

prova DEFERIDA em favor da Autora à decisão de ID nº 26242153. 3. 

RATIFICAR a liminar deferida à decisão de ID 26242153, TORNANDO-A 

DEFINITIVA. 4. DEFERIR desde já a aplicação de multa de R$ 5.000,00 ( 

cinco mil reais) prevista na decisão de ID nº 26242153, ante o 

descumprimento da ordem 5. DETERMINAR que a parte ré cumpra a 

medida, agora definitiva, no prazo de 6 (seis) horas, tomando as devidas 

providências, visando à autorização da parte autora para que possa ser 

realizada a cirurgia (traquelectomia-amputação-conização - com cirurgia 

de alta frequência CAF), como indicado no documento pertinente, dantes 

citado, devendo a empresa reclamada informar, no processo, no mesmo 

prazo, o cumprimento da determinação. 6. MAJORAR a multa fixa para o 

caso de descumprimento da medida acima mencionada para R$ 15.000,00 

(quinze mil reais). 7. CONDENAR a reclamada ao pagamento de R$ 

10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais à 

autora, valor este que deverá ser acrescido de correção monetária a 

partir desta data, e juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir do 

evento danoso (28/08/2019 – data do pedido de realização da cirurgia 

feito pela autora junto à ré). Sem custas processuais e sem honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. À 

consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do 2º Juizado para 

homologação de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95 . Homologada, 

intimem-se as partes, através de seus patronos. João Manoel Pasqual 

Ferrari Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos 

e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma 

do artigo 40 da Lei n. 9099/95 e art. 8º, § único da LC nº 270/07-MT. 

Transitada em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se 

eletronicamente. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário, com 

as cautelas de estilo. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito em 

Substituição Legal
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1006650-02.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

NOELY MENDES DE MELLO REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A PROJETO DE SENTENÇA Vistos etc. 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. DA 

JUSTIÇA GRATUITA O artigo 54 da Lei nº 9.099/95 assegura o acesso 

gratuito ao juizado especial, em primeiro grau de jurisdição, ao passo que 

eventual peculiaridade sobre condições de arcar com custas e despesas, 

deverá ser formulado em segunda instância, caso haja prolação de 

recurso. DA RELAÇÃO DE CONSUMO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA 

In casu, é oportuno esclarecer que a relação travada entre as partes é de 

natureza consumerista, nos termos do artigo 17º do CDC, razão pela qual 

devem ser aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do 

Consumidor, inclusive com relação ao ônus da prova, cuja inversão OPINO 

por se deferir nesta oportunidade, nos termos do artigo 6º, VIII, 

principalmente considerando que a ré teria maior facilidade de comprovar 

a legitimidade da cobrança realizada. DO JULGAMENTO ANTECIPADO DO 

MÉRITO Em audiência de conciliação, id. 25269409, as partes disseram 

que se manifestariam em contestação e impugnação quanto as provas a 

serem produzidas. Verifico que o feito se encontra apto para julgamento, 

sendo desnecessária a produção de outras provas para o convencimento 

motivado, nos termos do artigo 371 do CPC/15, inclusive a audiência de 

instrução, considerando que o feito demanda prova meramente 

documental, razão pela qual OPINO para o julgamento antecipado da lide, 

conforme o art. 355, I do aludido diploma legal. DA RETIFICAÇÃO DO 

VALOR DA CAUSA Resta evidenciar que o valor dado à causa é 

discrepante daquele pretendido à esse título, em evidente descumprimento 

do art. 292, V, do Novo Código de Processo Civil c.c. Enunciado nº 

39/FONAJE. Inviabilizada a possibilidade de correção pela parte, nesta 

fase. No caso concreto, havendo representação técnica por Advogado, e, 

uma vez deixado ao arbítrio do juízo, a quantificação do dano moral 

perseguido, o valor da causa deve ser corrigido, nos termos do art. 292, 

§3º, do CPC/15 c/c o artigo 292, II e V, para o teto dos juizados especiais, 

à ocasião da distribuição da demanda. OPINO, portanto, em fixar o valor da 

causa em R$ 39.520,00 (trinta e nove mil quinhentos e vinte reais). 

PRELIMINARES ARGUIDAS DA COMPETÊNCIA DESTE JUÍZO EM RAZÃO 

DA MATÉRIA A parte ré afirma que estes autos devem ser extintos ante a 

necessidade de realização de perícia. Insta destacar que nos autos foram 

juntados documentos comprobatórios por ambas as partes suficientes 

para a análise e conclusão da demanda. Sendo assim, rejeito a preliminar 

de incompetência de juízo para o deslinde do processo por necessidade 

de prova pericial, posto que as provas existentes nos autos se mostram 

suficientes para a elucidação da questão. DO MÉRITO Trata-se de pedindo 

o reconhecimento de cobrança indevida, com pedido de indenização por 

danos morais e materiais visando a parte autora ser indenizada pela falha 

na prestação do serviço da reclamada, por suspender os serviços de 

energia elétrica, diante do fato da cobrança de valores referentes à 

recuperação de consumo. Nota-se, que a reclamada alega que foram 

realizados diversos TOI’s – Termo de Ocorrência e Irregularidade, que os 

valores cobrados são legítimos, afirma ser legal a cobrança de débitos 

inerentes a recuperação de consumo, de modo que a suspensão do 

fornecimento de energia elétrica ante o inadimplemento de faturas geradas 

por recuperação de consumo seria legítima. Entretanto, importante 

destacar que: ( i ) o TOI 693464, foi produzido sem o acompanhamento da 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106693/2/2020 Página 246 de 473



autora, aponta desvio de fase, porém, não comprova de quem seria a 

responsabilidade por tal ato; ( ii ) TOI 693478 não consta a identificação de 

quem supostamente teria acompanhado o ato, devendo ser destacado que 

a assinatura do referido documento não se assemelha com as assinaturas 

da autora já constantes nos autos; ( iii ) TOI 701865, não foi acompanhado 

pela cliente, aponta desvio de fase, porém, não comprova de quem seria a 

responsabilidade por tal ato; ( iv ) existe a informação de que Sr. David 

teria acompanhado o ato e se negado a assinar a conclusão. Ressalto que 

o Sr. David informado no documento não é o titular do direito e sua 

negativa ao assinar o mencionado termo, demonstra a sua não 

concordância com os apontamentos realizados. Ressalto ainda que não 

consta nos autos a comprovação de recebimento da carta de 

recuperação de consumo anexada pela ré, que o cálculo constante no id. 

25607976 é unilateral. Nesse contexto, conclui-se que na verdade, a parte 

ré não se preocupou em adotar as cautelas necessárias no intuito de 

averiguar a suposta irregularidade apontada pela consumidora, porquanto 

o ônus de comprovar a existência de fatos impeditivos, modificativos ou 

extintivos do direito da autora seria de sua incumbência, a luz do que 

preconiza o artigo 373, II, do CPC, não olvidando, ainda, diante da 

aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à espécie, mais 

especificamente o disposto no art. 6º, inciso VIII do referido codex. Diante 

disso, por mais que existam regulamentos possibilitando o exercício de 

autotutela, não há como coadunarmos as apontadas violações às 

garantias Constitucionais, em especial o direito de ampla defesa e da 

presunção de inocência. Ainda, a própria regulamentação da ANEEL, em 

seu art. 37 impõe à Concessionária além de direitos, deveres, os quais 

não se têm notícia do cumprimento, que é senão o dever de verificar 

periodicamente os medidores de energia elétrica instalados na unidade 

consumidora. Assim, se a própria Concessionária não cumpre a 

regulamentação, não há porque imputar ao consumidor o ônus de eventual 

irregularidade no medidor, pois não é razoável que permaneça 

comodamente por meses sem verificar os medidores e depois venha por 

todo esse tempo proceder revisão do faturamento que alcança valores 

significativos, tornando-se a mais das vezes impagáveis. Registra-se 

ainda, que o fornecimento de energia elétrica está tutelado na Lei nº 

8.078/90, que regula as relações de consumo, mais especificamente, em 

seu art. 22, que determina seja ele prestado de modo contínuo, eficiente, 

porque essencial, em harmonia com o princípio administrativo da 

continuidade, que significa a impossibilidade de sua interrupção e o pleno 

direito dos administrados a que não seja suspenso ou interrompido. Desse 

modo, não se pode reconhecer como legítimo o ato administrativo 

praticado pela empresa ré (suspensão dos serviços), posto que, 

independentemente do motivo que levou o medidor registrar um consumo 

menor do que àquele usualmente utilizado, que frise-se, não é o caso dos 

autos, tal fato não pode ser imputado unilateralmente ao Consumidor, que 

merece sim, esclarecimentos acerca das variações desses registros. 

Nesse sentido, o julgado: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE 

CONSUMO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO DE 

CONSUMO. VIOLAÇÃO DO MEDIDOR DE ENERGIA. AUSÊNCIA DE PROVA 

ACERCA DA MEDIÇÃO DO CONSUMO DE FORMA IRREGULAR. O conjunto 

probatório produzido nos autos demonstra que o autor foi cobrado por 

débito oriundo de recuperação de consumo, em função de suposta 

irregularidade apurada no medidor de energia elétrica, cobrança a qual é 

objeto da presente lide. Embora os atos da concessionária gozem de 

presunção de veracidade, caberia à ré demonstrar que, mesmo diante da 

violação do medidor de energia, o autor teria se beneficiado da suposta 

fraude ou irregularidade, ou que a cobrança durante o período irregular 

teria ocorrido a menor ao serviço efetivamente prestado. Diante da 

ausência de provas nesse sentido, é impossível apurar a existência de 

consumo a recuperar, já que inviável averiguar se o autor teria se 

aproveitado da situação, e efetuado pagamento menor que o devido. Isto 

porque a ré não trouxe aos autos o histórico do consumo de forma 

integral, relativo ao período de consumo após a troca do medidor, visto 

que tal prova seria imprescindível para verificar se o faturamento teria 

aumentado ou diminuído depois de sanada a fraude, já que poderia 

demonstrar a diferença do consumo entre o período irregular e o regular. 

Mesmo intimada para fazê-lo, a ré não se manifestou, quedando-se inerte 

quanto à produção de tal prova. Assim, diante da ausência de provas das 

alegações da ré, considerando-se ainda a inversão do ônus da prova, por 

tratar-se de relação consumeirista, é caso de desconstituir o débito que 

está sendo cobrado do autor, como bem julgou a sentença recorrida, 

razão pela qual a decisão recorrida deve ser mantida na íntegra. 

RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71004614210, Terceira Turma 

Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Silvia Muradas Fiori, Julgado 

em 13/03/2014). Logo, a suposta irregularidade do aparelho de medição de 

consumo de energia, isoladamente considerada e sem a observância do 

devido processo legal ou a demonstração do efetivo envolvimento da 

parte consumidora no fato, não possui o condão de imputar a obrigação 

ao consumidor ao pagamento da diferença a maior encontrada, porquanto 

constitui elemento probatório de intensa fragilidade. Ademais, não há 

dúvida que a ilegalidade do ato praticado pela empresa concessionária 

fornecedora de energia elétrica em suspender os serviços por débitos 

relativos à fatura eventual, implica em dano moral passível de indenização, 

posto que demonstrada a conduta culposa/negligente da parte ré. 

Portanto, a ré não se desincumbiu a contento de comprovar a prática de 

fraude pela parte autora, tampouco a efetiva existência do defeito que 

teria ensejado o faturamento a menor, estando demonstrada a conduta 

culposa da ré, na medida em que essa atitude importa prática abusiva em 

que exige vantagem que se mostra manifestamente excessiva e onerosa 

para o consumidor, nos termos dos artigos 39, V e 51, § 1º e incisos do 

CDC. Importante destacar que termo de confissão de dívida não foi 

assinado pela autora, logo a legalidade do documento e a expressa 

concordância da autora com os termos ali descritos é frágil. Razão pela 

qual, OPINO pela sua nulidade. Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, 

do CPC, OPINO por afastar a preliminar suscitada, e no mérito 1- julgar 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para: 1- CONFIRMAR a 

antecipação de tutela já deferida; 2- DECLARAR inexistente o débito 

discutido nos autos; 3- CONDENAR a parte reclamada ao pagamento de 

R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de danos morais, corrigidos 

monetariamente pelo índice INPC a contar desta data e juros de 1% a.m. a 

contar da citação. Sem custas processuais e sem honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. À 

consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito em substituição do 2º 

Juizado para apreciação e homologação, de acordo com o artigo 40 da lei 

9.099/95. Homologada, intime-se as partes, através de seus patronos. 

Amanda de Castro Borges Reis Juíza Leiga Vistos, etc. Homologo, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40, da Lei nº 

9.099/95, e art. 8º, parágrafo único, da LC n.º 270/07-MT. Transitada em 

julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. 

Intimem-se. Cumpra-se. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito 

em substituição legal

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1014372-87.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

STUDIO S FORMATURAS EIRELI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFERSON HENRIQUE TEIXEIRA DE CASTRO OAB - MT18666-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMILLY ROSA DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1014372-87.2019.8.11.0001. 

EXEQUENTE: STUDIO S FORMATURAS EIRELI EXECUTADO: EMILLY ROSA 

DA SILVA Vistos etc. Dispensado o relatório, conforme inteligência do 

artigo 38, da Lei nº 9.099/95. Analisando os autos, observa-se que as 

partes transigiram ( ID nº 28656828) e a quitação já foi concretizada. 

Portanto, para que surtam seus legais e jurídicos efeitos, opino pela 

HOMOLOGAÇÃO, por sentença, do acordo supra e, consequentemente, 

pela EXTINÇÃO do processo, com resolução de mérito, na forma do art. 

487, III, “b” do CPC. Sem custas processuais e sem honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. À 

consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do 2º Juizado para 

apreciação e homologação, de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. 

Homologada, intimem-se as partes, através de seus patronos. João 

Manoel Pasqual Ferrari Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, para que 

surtam seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95 e art. 8º, § único 

da LC nº 270/07-MT. Transitada em julgado, nada sendo requerido, 

arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário, com as cautelas de estilo. Jorge Alexandre 
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Martins Ferreira Juiz de Direito em Substituição Legal

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014852-65.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JARETY BATISTA LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO BORGES PORTO OAB - MT2854/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ NÚMERO DO PROCESSO: 1014852-65.2019.8.11.0001 

RECLAMANTE: JARETY BATISTA LEITE RECLAMADA: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 

9.099/95. DA JUSTIÇA GRATUITA O artigo 54 da Lei nº 9.099/95 assegura 

o acesso gratuito ao juizado especial, em primeiro grau de jurisdição, ao 

passo que eventual peculiaridade sobre condições de arcar com custas e 

despesas, deverá ser formulado em segunda instância, caso haja 

prolação de recurso. DA RETIFICAÇÃO DO VALOR DA CAUSA Resta 

evidenciar que o valor dado à causa é discrepante daquele pretendido a 

este título, em evidente descumprimento do art. 292, V, do Novo Código de 

Processo Civil c.c. Enunciado nº 39/FONAJE. Inviabilizada a possibilidade 

de correção pela parte, nesta fase. No caso concreto, a parte autora 

pleiteia ao apresentar os fatos ser indenizada moralmente no valor de 20 

(vinte vezes) o salário mínimo vigente no momento da liquidação da 

sentença, o que com base no valor vigente nesta fase processual, perfaz 

o montante de R$ 20.780,00 (vinte mil setecentos e oitenta reais), de outro 

lado, requereu ainda que fossem declarados inexistentes os débitos 

discutidos no valor total de R$ 1.310,70 (mil trezentos e dez reais e 

setenta centavos), e por fim, atribuiu a causa o valor de R$10.000,00 (dez 

mil reais). Assim, diante do que determina o artigo 292, §3º do CPC, OPINO 

pela correção, de ofício, do valor da causa, para fixá-lo em R$ 22.090,70 

(vinte e dois mil e noventa reais e setenta centavos). DA PRELIMINARES 

ARGUIDAS AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ENDEREÇO A ré pleiteia 

que a inicial seja indeferida, questionando quanto ao comprovante de 

residência anexado aos autos. Quanto as possibilidades de indeferimento 

da petição inicial, vejamos o que preceitua o CPC: Art. 330. A petição inicial 

será indeferida quando: I - for inepta; II - a parte for manifestamente 

ilegítima; III - o autor carecer de interesse processual; IV - não atendidas 

as prescrições dos arts. 106 e 321 . § 1º Considera-se inepta a petição 

inicial quando: I - lhe faltar pedido ou causa de pedir; II - o pedido for 

indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais em que se permite o 

pedido genérico; III - da narração dos fatos não decorrer logicamente a 

conclusão; IV - contiver pedidos incompatíveis entre si. § 2º Nas ações 

que tenham por objeto a revisão de obrigação decorrente de empréstimo, 

de financiamento ou de alienação de bens, o autor terá de, sob pena de 

inépcia, discriminar na petição inicial, dentre as obrigações contratuais, 

aquelas que pretende controverter, além de quantificar o valor 

incontroverso do débito. § 3º Na hipótese do § 2º, o valor incontroverso 

deverá continuar a ser pago no tempo e modo contratados. O 

apontamento feito pela parte ré, seria o caso tratado no inciso IV, ou seja, 

não atendimento as prescrições do art. 321, in verbis: Art. 321. O juiz, ao 

verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 

320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o 

julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) 

dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser 

corrigido ou completado. Art. 320. A petição inicial será instruída com os 

documentos indispensáveis à propositura da ação. Sendo assim a 

suposta falha processual apontada, ensejaria a intimação do autor para a 

regularização da comprovação de endereço, caso fosse este o cenário 

fático da demanda. Logo, não existe óbice para o recebimento do 

comprovante de residência, tendo em vista que, como se constata no id. 

25642613 o autor é irmão da titular do comprovante de residência, 

conforme os documentos apresentados pelo autor na instrução da 

exordial, razão pela qual tenho que o documento é o suficiente para 

comprovar o endereço do autor, e consequentemente superar a preliminar 

apontada pela ré, considerando que a ré não apresentou qualquer 

contraprova que viesse a desconstituir o documento. PRESCRIÇÃO A 

parte ré afirma que a pretensão da parte autora está encoberta pelo manto 

prescricional, suscitando deste norte, que este juízo reconheça a alegada 

prescrição trienal. O termo inicial para a contagem da prescrição não é a 

data da inclusão dos dados da parte reclamante no órgão restritivo de 

crédito, mas sim a data do conhecimento pela autora sobre a negativação 

– Teoria da “actio nata” – ação ajuizável. Segundo o princípio da “actio 

nata”, a ação só nasce para o titular do direito vulnerado quando este 

toma ciência da lesão daí decorrente, iniciando-se a partir de então, o 

curso do prazo prescricional. Assim, não há que se falar em prescrição, 

considerando que se presume que o reclamante tenha ajuizado a presente 

reclamação tão logo tomou conhecimento da negativação. DO EXTRATO 

APRESENTADO A ré pleiteou que a inicial fosse indeferida, questionando a 

idoneidade do extrato apresentado pela parte autora. O artigo 330, I do 

CPC/15, estabelece que a petição inicial será indeferida quando for inepta, 

ao passo que o §1º estabelece as hipóteses nas quais considera-se 

inepta a petição inicial. A eventual fragilidade das provas não está ali 

elencada, podendo subsidiar o julgamento do mérito da contenda, mas não 

sua extinção precoce, razão pela qual OPINO por rejeitar a aludida 

preliminar. Ademais, observo que a ré não apresentou qualquer 

contraprova que viesse a desconstituir o documento e nem mesmo nega a 

existência da negativação, substanciando a sua defesa na alegada 

legalidade do ato discutido. DA RELAÇÃO DE CONSUMO – DA INVERSÃO 

DO ÔNUS DA PROVA A ré afirma que no presente caso não deve ser 

invertido o ônus da prova, por entender que a parte autora tem plena 

possibilidade de comprovar as suas alegações. In casu, é oportuno 

esclarecer que a relação travada entre as partes é de natureza 

consumerista, nos termos do artigo 17º do CDC, razão pela qual devem 

ser aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do 

Consumidor, inclusive com relação ao ônus da prova, cuja inversão OPINO 

por se deferir nesta oportunidade, nos termos do artigo 6º, VIII, 

principalmente considerando que a ré teria maior facilidade de comprovar 

o vínculo contratual e a legitimidade da negativação. DA AUSÊNCIA DE 

NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL A ré afirma que houve vínculo jurídico 

entre as partes, trouxe aos autos a ficha de cadastro, o histórico de 

consumo e um termo de confissão de dívida no id 27556841, em nome da 

parte autora, onde é possível extrair a assinatura do consumidor. Em 

impugnação (id. 28276882), a parte autora impugnou da seguinte forma: 

“Impugna-se o termo de parcelamento vez que, a contratação é 

inexistente, e pugnando pela decisão justa e técnica da demanda, deverá 

passar, necessariamente, por uma prova pericial.” Acontece que é 

possível verificar que a assinatura constante no referido Termo de 

Confissão de Dívida é idêntica a de todos os documentos apresentados 

pelo autor, como por exemplo: documento pessoal do autor e procuração, 

demais declarações e da análise da Ata de Audiência. Sendo assim, 

considerando a simplicidade da demanda e ainda, todas as provas 

trazidas aos autos pelas partes, OPINO por afastar a preliminar arguida 

pela parte autora. DO JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO Em 

audiência de conciliação, id. 27324522, a parte reclamante esclareceu que 

se manifestaria em impugnação quanto a pretensão de produção de 

provas e a reclamada requereu audiência de instrução e julgamento. 

Ultrapassadas as preliminares, verifico que o feito se encontra apto para 

julgamento, sendo desnecessária a produção de outras provas para o 

convencimento motivado, nos termos do artigo 371 do CPC/15, inclusive a 

audiência de instrução, considerando que o feito demanda prova 

meramente documental, razão pela qual OPINO para o julgamento 

antecipado da lide, conforme o art. 355, I do aludido diploma legal. DA 

ANÁLISE DA RESPONSABILIDADE CIVIL Trata-se de Ação Declaratória de 

Inexistência de Débito C/C Indenização Por Danos Morais. Em síntese, 

alega a parte autora que teve seu nome negativado indevidamente pela ré 

nos valores de R$ 479,74 (quatrocentos e setenta e nove reais e setenta 

e quatro centavos), referente a débito oriundo do documento 

0020151525040408, outra no valor de R$ 452,87 (quatrocentos e 

cinquenta e dois reais e oitenta e sete centavos), referente ao documento 

0020151548418183, e outra no valor de R$ 378,09 (trezentos e setenta e 

oito reais e nove centavos), referente ao documento 0020151577466358, 

as negativações foram realizadas nos dias 23/02/2015, 23/03/2015 e 

24/04/25015. Ressalto que o autor foi novamente negativado em 

03/12/2018 pelo Estado, conforme documento de id. 25642613. 

Oportunizada a conciliação, as partes compareceram, mas optaram por 
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prosseguir com a demanda. (id. 27324522) Em defesa tempestiva (id. 

27556368), a parte ré defende a existência do débito, e formalizou pedido 

contraposto pleiteou pela condenação do autor ao pagamento de multa por 

litigância de má-fé. Alega de forma específica, que foi contratada pelo 

autor, anexando aos autos extratos sistêmicos internos, relatório de 

supostas faturas inadimplidas e ainda um termo de confissão de dívida id. 

27556841 e parcelamento de débitos, pleiteando a condenação do autor 

ao pagamento de multa por litigância de má-fé e ao pagamento do pedido 

contraposto. A parte autora apresentou impugnação no id. 28276882, 

reafirmando que não houve relação jurídica entre os litigantes, e quanto ao 

termo de confissão, sustentou que a contratação foi inexistente. Da 

análise dos autos é possível verificar que o ponto controvertido da 

contenda está restrito a existência efetiva da dívida que gerou a 

negativação ora discutida. Pois bem, passamos a análise dos fatos e das 

provas. Para que a ré seja responsabilizada civilmente, faz-se necessário 

três requisitos: Ato ilícito, dano e nexo causal. Analisando os autos 

verifico que a ré, à contestação protocolada ao id. 27556368 acostou aos 

autos no id. 27556841 um termo de confissão de dívida (id. 27556841), 

que demonstra a existência de relação jurídica entre as partes, tendo em 

vista a analogia já realizada da assinatura lançada no referido termo. Em 

razão de se tratar de relação de consumo, está patente a hipossuficiência 

do consumidor, onde a reclamada está mais apta a provar o insucesso da 

demanda do que àquele a demonstrar a sua procedência, por este motivo, 

aplica-se a inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, 

com o fito de proporcionar equilíbrio na relação processual. Incumbe à 

Reclamada provar a veracidade de seus argumentos alegados na 

qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus 

da prova, seja porque as assertivas constituem fato extintivo de direito, 

nos termos do art. 373, II do CPC. Destarte, apesar de a presente ação 

tratar de relação de consumo – consistente em negativação indevida – a 

parte reclamante não está dispensada de cooperar para o deslinde do 

feito. Outrossim, não podemos confundir a inversão do ônus da prova, 

deferida em casos de hipossuficiência do consumidor, com a ausência de 

dever pela parte reclamante de consignar ao menos indícios de suas 

alegações. Nota-se que no presente caso a parte autora nega a 

existência de relação jurídica, a qual, entretanto, a dita relação foi 

comprovada pela requerida. Conforme já apontado, as assinaturas 

constantes nas documentações dos autos demonstra de forma inequívoca 

que o termo de confissão de dívida foi de fato assinado pela parte autora, 

o que demonstra a relação jurídica em face a Unidade Consumidora que 

gerou o débito discutido, restando clara a validade da inscrição nos 

órgãos de proteção ao crédito da dívida objeto da lide. Desta forma, 

restando comprovada a existência de relação contratual, bem como, a 

parte autora não demonstrou nenhum fato que torne a fatura inexigível, 

não há que se falar em negativação indevida e consequentemente, não há 

que se falar em dano moral indenizável. DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ A parte 

ré pretende que a parte autora seja condenada ao pagamento de multa por 

litigância de má-fé. É evidente que a demandante litiga de má-fé. Os 

documentos juntados pela demandada são provas irrefutáveis desta 

situação, demonstrando de forma inequívoca a relação jurídica entre as 

partes. O Enunciado 136 do FONAJE, quanto ao tema, assim se posiciona: 

ENUNCIADO 136 – O reconhecimento da litigância de má-fé poderá implicar 

em condenação ao pagamento de custas, honorários de advogado, multa 

e indenização nos termos dos artigos 55, caput, da lei 9.099/95 e 18 do 

Código de Processo Civil (XXVII Encontro – Palmas/TO). Tendo em vista 

que a parte reclamante faltou com seu dever processual e deduziu uma 

pretensão totalmente desrevestida de fundamento fático e jurídico, resta 

caracterizada a litigância de má-fé, devendo, por consequência imperiosa, 

ser-lhe aplicada a multa prevista no art. 81 do NCPC, que ora arbitro em 

5% (cinco por cento) sobre o valor corrigido da causa e demais prejuízos 

que poderão ser comprovados nos autos. Ademais, OPINO pela 

condenação da parte Reclamante ao pagamento das custas do processo, 

bem assim dos honorários do advogado que sugiro seja fixado no 

montante de R$ 500,00 (quinhentos reais), nos termos do art. 55 da Lei n.º 

9.099/95. DISPOSITIVO Isso posto, consoante os fundamentos acima 

expostos, e após analisar as versões dos fatos trazidas por ambas as 

partes e NO MÉRITO: 1. OPINO por reconhecer a relação de consumo, nos 

termos dos artigos 2º e 3º do CDC, e por deferir a inversão do ônus da 

prova em favor da parte autora, consoante preconizado no artigo 6º, VIII. 

3. OPINO pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos formulados na inicial quanto à 

declaração de inexistência débito, e indenização por danos morais, nos 

termos do artigo 487, I do CPC/15. 4. Em consequência, OPINO pela 

CONDENAÇÃO da parte autora por litigância de má-fé, nos termos do art. 

80, incisos II e III, do CPC/15, fixando, em seu desfavor, multa de 5% sob o 

valor atribuído à causa, consoante art. 81, caput do CPC. 5. OPINO por 

CONDENÁ-LA ao pagamento das custas processuais, conforme o art. 

949, III da CNGC (Seção 9), bem como ao pagamento de honorários 

advocatícios, que arbitro em R$ 500,00 (quinhentos reais). Sobre os 

valores aqui fixados incidem juros de 1% ao mês e correção monetária 

pelo INPC, contados da publicação desta sentença, porém, em razão do 

previsto no art. 98 do CPC, fica com a exigibildade suspensa. Transitada 

em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações 

necessárias. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito em 

substituição no 2º Juizado para homologação de acordo com o artigo 40 

da lei 9.099/95. Homologada, intime-se as partes, através de seus 

patronos. Amanda de Castro Borges Reis Juíza Leiga Vistos, etc. 

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de 

sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40, da Lei n.º 

9.099/95 e art. 8º parágrafo único, da LC n.º 270/07 – MT. Transitada em 

julgado, nada sendo requerido, arquiva-se. Publica-se eletronicamente. 

Intimem-se. Cumpra-se. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito 

em substituição legal
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1004082-13.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: LEONAN SANTINI PROENCA COSTA REQUERIDO: GRUPO 

TUDO PARA CASA E CONSTRUCAO LTDA Vistos etc. Dispensado o 

relatório, face ao disposto no art. 38 da Lei n. 9.099/95. GRATUIDADE DA 

JUSTIÇA A concessão dos benefícios da Justiça Gratuita não tem 

cabimento nesta fase processual, uma vez que o acesso ao primeiro grau 

em sede de Juizado Especial independe do recolhimento de custas, taxas 

ou despesas processuais, conforme dispõe o artigo 54 da Lei nº 9.099/95. 

Portanto, remete-se a discussão para a fase de admissibilidade de 

eventual recurso inominado que possa futuramente ser interposto. DA 

REVELIA DA RÉ A parte ré, devidamente citada/intimada para comparecer 

à audiência de conciliação (Documento de ID nº 24790092), não o fez, 

sequer justificou sua ausência, consoante se depreende da ata de ID nº 

24605692. Ressalta-se que o artigo 20 da lei nº 9.099/95 estabelece que o 

não comparecimento do demandado à sessão de conciliação ou à 

audiência de instrução e julgamento, culmina na reputação da veracidade 

dos fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da 

convicção do juiz. Sob esse contexto, OPINO por reconhecer a revelia da 

parte Ré e por lhe aplicar os seus efeitos, consoante artigo 344 do CPC. 

Em que pese a REVELIA, a defesa apresentada pela ré será analisada no 

que tange à alegação de devolução do valor pago à autora. DA PERDA DE 

OBJETO COM RELAÇÃO AO PEDIDO DE DANOS MATERIAIS 

Primeiramente, cumpre ressaltar que a parte ré, em sua defesa, alegou ter 

efetuado o depósito do valor pleiteado pela parte autora a título de danos 

materiais. Em que pese não ter apresentado o respectivo comprovante, em 

consulta ao sistema PROJUDI, constatou-se a veracidade da alegação, 

pelo que, com relação ao pedido de danos materiais, houve perda 

superveniente do objeto, carecendo a parte autora de interesse 

processual neste particular. Assim, OPINO por JULGAR EXTINTO o 

processo, sem resolução do mérito, com relação ao pedido de restituição 

do valor pago, nos termos do art. 485, VI do CPC, por perda de objeto. 

OPINO por determinar desde já a expedição de alvará do valor depositado 

nos autos (ID º 081240000008824854) para a parte autora. DO 

JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE Da análise dos autos verifico que se 

encontra apto para julgamento, posto que desnecessária a produção de 

outras provas para o convencimento motivado do artigo 371 do CPC. 

Aliado a isso, verifico que as partes não manifestaram interesse na 

produção de provas orais, além do que, diante da revelia da ré, torna-se 

desnecessária qualquer dilação probatória no caso em apreço. Outrossim, 
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“(...) a produção probatória se destina ao convencimento do julgador e, 

sendo assim, pode o juiz rejeitar a produção de determinadas provas, em 

virtude da irrelevância para a formação de sua convicção(...)”(TJ-BA - 

APL: 05598098420168050001, Relator: Antonio Cunha Cavalcanti, 

Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 02/10/2018), razão pela qual 

passo ao julgamento antecipado do mérito, conforme o art. 355, I do CPC. 

DO MÉRITO DA RELAÇÃO DE CONSUMO – DA INVERSÃO DO ÔNUS DA 

PROVA No caso, é oportuno esclarecer que a relação travada entre as 

partes é de natureza consumerista, consoante artigos 2º e 3º CDC, 

devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos legislação de consumo, 

inclusive com relação ao ônus da prova, cuja inversão OPINO por deferir 

nesta oportunidade, em favor da parte Autora, nos termos do artigo 6º, 

VIII. DA ANÁLISE DA RESPONSABILIDADE CIVIL A parte autora ingressou 

com ação de indenização por danos materiais e morais em desfavor da 

Ré, alegando, em síntese, a aquisição de um guarda roupas, através de do 

canal de vendas da ré, pelo valor de R$ 689,63, alegando que, em razão 

do atraso na entrega, entrou em contato diversas vezes com a ré, a qual 

informou que o produto não estava mais disponível, tendo oferecido à 

autora a utilização do valor pago para aquisição de outras mercadorias. 

Sustenta que informou à ré que não tinha interesse na aquisição de outros 

produtos, mas sim na devolução do valor pago, sendo que não obteve 

resposta, não tendo recebido, de fato, nenhuma informação concreta, 

tampouco o produto ou o reembolso do valor. Requer, assim, a devolução 

do valor pago pelo produto e indenização por danos morais. Em defesa 

tempestiva, a Ré afirma que o pedido de cancelamento da autora não foi 

processado por um erro no sistema, bem como efetuou o depósito do 

valor assim que recebeu a citação da presente ação. Acabou, assim, por 

confirmar a tese inicial. Pois bem. Para que a parte Autora seja indenizada, 

é imprescindível a presença de três requisitos basilares: Ato ilícito, dano e 

nexo causal entre eles. No caso em tela, entendo resta incontroverso nos 

autos a compra realizada, bem como a não entrega. Além disso, resta 

incontroverso também, ante a ausência de impugnação específica por 

parte da ré, que a autora tentou resolver o problema por diversas vezes, 

sem que tenha recebido sequer informações claras acerca do problema. 

Logo, a ré não agiu de acordo com as normas consumeristas. Ainda, a ré, 

ao invés de atender a solicitação da parte autora e lhe devolver o valor 

pago pelo produto não entregue, tentou impor à parte demandante a 

liberação do valor em crédito para aquisição de outras mercadorias. No 

caso em apreço, o Código de Defesa do Consumidor confere ao autor o 

direito de ser ressarcido monetariamente: Art. 18. Os fornecedores de 

produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente 

pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou 

inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, 

assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações 

constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem 

publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, 

podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas. § 1° Não 

sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor 

exigir, alternativamente e à sua escolha: I - a substituição do produto por 

outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso; II - a restituição 

imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de 

eventuais perdas e danos; III - o abatimento proporcional do preço. Logo, 

tenho que a ré não se desincumbiu de seu ônus, não tendo comprovado a 

efetiva entrega do produto à autora, tampouco comprovando que efetuou 

a restituição do valor. O art. 14, do Código de Defesa do Consumidor, 

estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos. A responsabilidade da 

Reclamada é objetiva, em vista da relação de consumo existente e do 

risco da atividade desenvolvida. Dispõe o art. 927, do Código Civil que: 

“Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica 

obrigado a repará-lo. Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o 

dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou 

quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, 

por sua natureza, risco para os direitos de outrem.” Assim, OPINO por 

reconhecer que houve o ato ilícito, com a falha na prestação de serviços, 

por deixar a ré de entregar à parte autora os produtos adquiridos e, ainda, 

por não efetivar a devolução do valor pago. Esse comportamento por 

parte da Ré viola a dinâmica da relação de consumo e, principalmente o 

artigo 6º, III e VI do CDC. O valor acabou por ser devolvido, como já 

exposto em linhas anteriores. Tal descaso com a parte consumidora 

autoriza, ainda, o reconhecimento dos danos morais, não apenas em 

virtude do abalo inequivocamente sofrido, mas também pelo caráter 

punitivo dos danos morais. Em casos semelhantes, já decidiu a 

jurisprudência pátria: EMENTARECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE 

CONSUMO – COMPRA DE PRODUTO – PRODUTO NÃO ENTREGUE – 

PAGAMENTO EFETUADO PELO CONSUMIDOR – RECLAMAÇÃO 

ADMINISTRATIVA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA PRODUTO 

NÃO ENTREGUE – COBRANÇAS E PAGAMENTO EFETUADOS – 

RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA FRUSTRADA - DANO MORAL 

CONFIGURADO – DANO IN RE IPSA – INDENIZAÇÃO EM VALOR 

PROPORCIONAL – DANO MATERIAL DEVIDO - SENTENÇA MANTIDA – 

RECURSO DESPROVIDO.A responsabilidade do fabricante e do 

fornecedor de serviços é objetiva, pelo que respondem, 

independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos 

consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos 

termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.Diante da 

compra de produtos é dever do fornecedor enviá-los para o endereço do 

consumidor e havendo reclamação quanto a não entrega do produto e 

informação de que o produto foi entregue em endereço diverso é dever do 

fornecedor promover a correção do problema e agilizar a entrega no 

endereço correto.Não havendo a entrega do produto, são indevidas as 

cobranças efetuadas por conta da referida compra, de modo que a 

inscrição nos órgãos de proteção é indevida e enseja o reconhecimento 

de dano moral.A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de 

proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por 

dano moral, uma vez que se trata de dano moral in re ipsa.O valor da 

indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado com 

razoabi l idade.Sentença mant ida.Recurso desprov ido.  (N . U 

1001891-02.2018.8.11.0010, TURMA RECURSAL, LUCIA PERUFFO, Turma 

Recursal Única, Julgado em 30/07/2019, Publicado no DJE 01/08/2019) 

Tenho que, em hipóteses como a ora em apreço, na qual a parte autora 

busca solução extrajudicial do problema e não obtém sucesso, sendo 

tratada com desdém pela Ré, o que fez com que tivesse de se valer da via 

judicial para assegurar um direito manifesto, é um transtorno 

experimentado que desborda do usual. Logo, neste caso específico, 

entendo justa a aplicação de reparação extrapatrimonial, ainda que pelo 

caráter punitivo e dissuasório da medida. Quanto à fixação da verba 

indenizatória, deve atentar para a condição econômica da vítima e a do 

ofensor, o grau de culpa, a extensão do dano e a finalidade da sanção 

reparatória. Portanto, tenho que o valor deva ser fixado, em R$ 2.000,00 

(dois mil reais) visto que este se coaduna às diretrizes extraídas dos 

princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. DISPOSITIVO: Por todo 

o exposto e fundamentado, após a análise da versão fática e probatória 

apresentada por ambas as partes: 1. OPINO por reconhecer a revelia da 

parte Ré e por lhe aplicar os seus efeitos, consoante artigo 344 do CPC. 2. 

OPINO por JULGAR EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, com 

relação ao pedido de restituição do valor pago, nos termos do art. 485, VI 

do CPC, por perda de objeto. 3. OPINO por determinar desde já a 

expedição de alvará do valor depositado nos autos (ID º 

081240000008824854) para a parte autora, com seus eventuais 

acréscimos. NO MÉRITO, 4. OPINO pelo reconhecimento da relação de 

consumo, nos termos dos artigos 2º e 3º do CDC, e por deferir a inversão 

do ônus probatório, em favor da parte Autora, consoante autoriza o artigo 

6º, VIII do CDC. 5. OPINO pela PROCEDÊNCIA PARCIAL dos pedidos 

iniciais, nos termos do artigo 487, I do CPC, para CONDENAR a Ré, à título 

de danos morais, ao pagamento do valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) à 

autora, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, aplicados a 

partir do evento danoso (09/04/2019) e correção monetária, medida pelo 

INPC/IBGE, a contar desta data. Sem custas e honorários (art. 55, parte 

inicial, da Lei nº 9.099/95). À consideração do Excelentíssimo Juiz de 

Direito do 2º Juizado para apreciação e homologação, de acordo com o 

artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, intimem-se as partes, através de 

seus patronos. João Manoel Pasqual Ferrari Juiz Leigo Vistos, etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de 

sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95 e art. 8º, § único da LC nº 270/07-MT. Transitada em julgado, 

nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário, com as cautelas de 

estilo. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito em Substituição 

Legal
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Autos nº 1013914-70.2019.8.11 0001 Autor: 

WALISSON FRANCISCO DE SOUZA Ré: BANCO BRADESCARD S.A 

PROJETO DE SENTENÇA Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do 

art. 38 da Lei n. 9.099/95. DA JUSTIÇA GRATUITA O artigo 54 da Lei nº 

9.099/95 assegura o acesso gratuito ao juizado especial, em primeiro grau 

de jurisdição, ao passo que eventual peculiaridade sobre condições de 

arcar com custas e despesas, deverá ser formulado em segunda 

instância, caso haja prolação de recurso. DA RETIFICAÇÃO DO POLO 

PASSIVO Verifico que a parte autora ingressou com a presente ação em 

face de BANCO IBI S/A, entretanto efetuou o cadastro do feito constando 

como parte ré BANCO BRADESCARD S.A. Analisando a documentação 

apresentada pela ré, nota-se que deve ser retificado o polo passivo da 

demanda, passando a figurar a empresa BANCO BRADESCARD S.A. 

Assim, a fim de evitar futuras alegações de nulidades, OPINO por retificar 

o cadastro do feito, para constar como parte ré o BANCO BRADESCARD 

S/A. DO JULGAMENTO ANTECIPADO Da análise dos autos verifico que se 

encontra apto para julgamento, posto que desnecessária a produção de 

outras provas para o convencimento motivado do artigo 371 do CPC/15. 

Aliado a isso, verifico que o autor pretendeu o julgamento antecipado da 

lide, de outro lado, a ré pretendeu a realização de audiência de instrução. 

Outrossim, “(...) a produção probatória se destina ao convencimento do 

julgador e, sendo assim, pode o juiz rejeitar a produção de determinadas 

provas, em virtude da irrelevância para a formação de sua 

convicção(...)”(TJ-BA - APL: 05598098420168050001, Relator: Antonio 

Cunha Cavalcanti, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 

02/10/2018), razão pela qual OPINO pelo julgamento antecipado do mérito, 

conforme o art. 355, I do CPC/15. DA RELAÇÃO DE CONSUMO Cumpre 

anotar que o presente caso deve ser analisado sob a égide do Código de 

Defesa do Consumidor, já que a parte autora e ré se amoldam aos 

conceitos de consumidor e fornecedor esclarecidos no artigo 2º e 3º do 

aludido diploma legal. Reconhecida a incidência da legislação de consumo 

e a vulnerabilidade da parte autora, consequentemente deve-se incidir, 

também, a inversão do ônus probatório, o que desde já OPINO por deferir, 

nos termos do artigo 6º, VIII do CDC. PRELIMINAR DE CONEXÃO DE 

CAUSA A parte ré afirma que o autor ajuizou idêntica ação, informando 

haver o mesmo objeto, partes, causa de pedir e pedido. De outro lado, não 

trouxe aos autos a comprovação de seus argumentos, logo, OPINO pelo 

afastamento da preliminar suscitada, tendo em vista a ausência de provas 

para comprovar a alegada conexão. DA RESPONSABILIDADE CIVIL A 

parte autora afirma que não contratou a prestação de serviços da parte 

ré, pretendendo a inexistência do débito objeto da negativação e ser 

indenizado moralmente. Ao apresentar contestação (id. 27562696), a 

parte ré afirma não ter ilicitude que as partes tinham um contrato vigente 

que gerou a negativação ora discutida, anexou documentação no id. 

27562697. Aberto o prazo para o exercício do contraditório, a parte autora 

deixou de apresentar impugnação. Pois bem. Conforme denota-se dos 

autos, a parte ré comprovou haver contratação dos seus serviços, com a 

apresentação de contrato assinado pelo autor, além de faturas com 

diversas informações de pagamentos. Diante da documentação 

apresentada, a parte autora quedou-se inerte, logo, os documentos devem 

ser recebidos em sua integralidade, e seu conteúdo tido como verdadeiro, 

em razão da ausência de impugnação. Ressalta-se que, ainda que 

aplicada a inversão do ônus da prova, a parte requerente deve comprovar 

minimamente suas alegações, o que não ocorreu no caso em tela. Em 

análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que os elementos de provas constantes nos autos, não autorizam a 

procedência do pedido. No caso, é certo que o consumidor se encontra 

protegido, além da Lei Civil, pelo Código de Defesa do Consumidor que veio 

ao nosso ordenamento jurídico para suprir a sua hipossuficiência, norma 

esta para sua defesa e proteção, consideradas de ordem pública e de 

interesse social, em atenção previsão constitucional contida nos artigos 

5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. De 

toda forma, a solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela 

regra do Código de Processo Civil que estabelece que compete ao autor 

provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, 

impeditivo ou extintivo do referido direito. Considerando que não há nos 

autos nenhuma evidencia dos fatos apontados pelo autor é imperioso 

contatar a ausência de dano, ante a ausência de ilicitude, fato este, que 

afasta o reconhecimento de dever indenizatório pela existência de dano 

moral pretendido pela parte autora. Nesse diapasão, não há se falar em 

conduta indevida, ou fora dos parâmetros contratados, tendo em vista a 

comprovação de excludente de ilicitude pela parte ré. Portanto, como não 

restou configurado no caso o ato ilícito praticado pela parte ré e, por 

consequência, a ocorrência de dano, aspecto indispensável para o 

deslinde da controvérsia, na medida em que o pedido formulado é o de 

ressarcimento dos prejuízos morais, não há falar em responsabilidade civil 

e em obrigação de indenizar. DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ A parte autora 

ingressou com a presente ação alegando a inexistência da relação jurídica 

(contrato) e do débito com a ré, relação e débito que foram comprovados, 

como acima explicado. É evidente que o demandante litiga de má-fé. Os 

documentos juntados pela demandada e os fatos constantes dos autos 

são provas irrefutáveis desta situação. O Enunciado 136 do FONAJE 

quanto ao tema, assim se posiciona: ENUNCIADO 136 – O reconhecimento 

da litigância de má-fé poderá implicar em condenação ao pagamento de 

custas, honorários de advogado, multa e indenização nos termos dos 

artigos 55, caput, da lei 9.099/95 e 18 do Código de Processo Civil (XXVII 

Encontro – Palmas/TO). Tendo em vista que a parte reclamante faltou com 

seu dever processual e deduziu uma pretensão totalmente desrevestida 

de fundamento fático e jurídico, resta caracterizada a litigância de má-fé, 

devendo, por consequência imperiosa, ser-lhe aplicada a multa prevista no 

art. 81 do CPC, que ora arbitro em 5% (cinco por cento) sobre o valor da 

causa e demais prejuízos que poderão ser comprovados nos autos. 

Ademais, OPINO pela condenação da parte Reclamante ao pagamento das 

custas do processo, bem assim dos honorários do advogado que sugiro 

seja fixado no montante de R$ 500,00 (quinhentos reais), nos termos do 

art. 55 da Lei n.º 9.099/95. Isso posto, após a análise dos fatos pela ótica 

de ambas as partes, nos termos da fundamentação supra, OPINO pelo 

julgamento antecipado da lide e, no MÉRITO: 1. Por reconhecer a relação 

de consumo, nos termos dos artigos 2º e 3º do CDC, bem como, a 

inversão do ônus da prova, preconizada no artigo 6º, VIII. 2. Pela 

IMPROCEDÊNCIA dos pedidos formulados na inicial quanto à declaração de 

inexistência de relação jurídica, inexigibilidade da cobrança, baixa da 

negativação e indenização por danos morais, nos termos do artigo 487, I 

do CPC/15. 3. Por fim OPINO pela CONDENAÇÃO da parte reclamante ao 

pagamento da multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, bem 

como ao pagamento das custas do processo e honorários do advogado, 

que sugiro seja fixado no montante de R$ 500,00 (quinhentos reais), nos 

termos do art. 55 da Lei n.º 9.099/95. À consideração do Excelentíssimo 

Juiz de Direito em substituição no 2º Juizado, para análise e homologação 

de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, intimem-se as 

partes, através de seus patronos. Amanda de Castro Borges Reis Juíza 

Leiga Vistos; Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, 

o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40, da 

Lei n.º 9.099/95 e art. 8º parágrafo único, da LC n.º 270/07 – MT. 

Transitada em julgado, nada sendo requerido, arquiva-se. Publica-se 

eletronicamente. Intimem-se. Cumpra-se. Jorge Alexandre Martins Ferreira 

Juiz de Direito em substituição legal
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ NÚMERO DO PROCESSO: 1014060-14.2019.8.11.0001. 

POLO ATIVO: MARIA GREICE DA CONCEICAO POLO PASSIVO: 

TELEFONICA BRASIL S.A. PROJETO DE SENTENÇA Vistos etc. 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. DA 

JUSTIÇA GRATUITA O artigo 54 da Lei nº 9.099/95 assegura o acesso 

gratuito ao juizado especial, em primeiro grau de jurisdição, ao passo que 

eventual peculiaridade sobre condições de arcar com custas e despesas, 

deverá ser formulado em segunda instância, caso haja prolação de 

recurso. DA RELAÇÃO DE CONSUMO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA 

In casu, é oportuno esclarecer que a relação travada entre as partes é de 

natureza consumerista, nos termos do artigo 17º do CDC, razão pela qual 

devem ser aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do 

Consumidor, inclusive com relação ao ônus da prova, cuja inversão OPINO 

por se deferir nesta oportunidade, nos termos do artigo 6º, VIII, 

principalmente considerando que a ré teria maior facilidade de comprovar 

o vínculo contratual e a legitimidade da negativação. DO JULGAMENTO 

ANTECIPADO DO MÉRITO Em audiência de conciliação, id. 27229296, a 

parte reclamante requereu julgamento antecipado da lide, a parte 

reclamada disse que manifestaria em contestação quanto as provas. 

Verifico que o feito se encontra apto para julgamento, sendo 

desnecessária a produção de outras provas para o convencimento 

motivado, nos termos do artigo 371 do CPC/15, inclusive a audiência de 

instrução, considerando que o feito demanda prova meramente 

documental, razão pela qual OPINO para o julgamento antecipado da lide, 

conforme o art. 355, I do aludido diploma legal. DA RETIFICAÇÃO DO 

VALOR DA CAUSA Resta evidenciar que o valor dado à causa é 

discrepante daquele pretendido a este título, em evidente descumprimento 

do art. 292, V, do Novo Código de Processo Civil c.c. Enunciado nº 

39/FONAJE. Inviabilizada a possibilidade de correção pela parte, nesta 

fase. No caso concreto, a parte autora pleiteia ao apresentar os fatos ser 

indenizada moralmente no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), de outro 

lado, requer ainda que sejam declarados inexistentes os débitos 

discutidos no valor total de R$ 164,97 (cento e sessenta e quatro reais e 

noventa e sete centavos), e por fim, atribuiu a causa o valor de 

R$5.000,00 (cinco mil reais). Assim, diante do que determina o artigo 292, 

§3º do CPC, OPINO pela correção, de ofício, do valor da causa, para 

fixá-lo em R$ 5.164,97 (cinco mil cento e sessenta e quatro reais e 

noventa e sete centavos). PRELIMINARES ARGUIDAS DA COMPETÊNCIA 

DESTE JUÍZO EM RAZÃO DA MATÉRIA A parte ré afirma que estes autos 

devem ser extintos ante a necessidade de apuração de fatos na esfera 

criminal. Alega que em razão da autora ter apontado que foi vítima de 

estelionato, e não ter trazido a esses autos a conclusão da investigação 

dos fatos, que esta demanda deve ser extinta, sem resolução do mérito, 

por entender que os fatos devem ser analisados por um juízo criminal. 

Ressalto que, a conclusão da investigação criminal que a autora alegou ter 

iniciado para a apuração de estelionato não é indispensável para a análise 

da responsabilidade desta requerida quanto à eventual falha na prestação 

de serviços. Sendo assim, OPINO pelo afastamento da preliminar 

suscitada, antes a independência das demandas, tendo em vista que na 

esfera criminal poderá ser apurada a existência de estelionato e, esta está 

sendo questionada a responsabilidade civil da ré em firmar contrato com 

terceiros em nome da autora. AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA A ré 

em sua contestação afirma que não existe pretensão resistida. Entende 

que se a parte autora não buscou solucionar a presente lide de forma 

administrativa, por meio de um dos canais de atendimentos da ré, que a 

demanda deve ser julgada extinta. Cumpre esclarecer que, a parte autora 

não esta vinculada ao dever de sanar conflitos de forma administrativa 

com a ré, tendo em vista que a Constituição Federal assegura o direito de 

ação. Tal direito assegura aos jurisdicionados o princípio da 

inafastabilidade da jurisdição, em razão do qual, no Brasil, somente o 

Poder Judiciário tem jurisdição, sendo inafastável a entrega da prestação 

jurisdicional. Insta esclarecer que o direito de ação é um direito autônomo e 

abstrato, por isso, não se confunde com o direito material que se pretende 

defender. Ressalta-se que a parte autora pretende a discussão quanto a 

existência de uma linha telefônica em seu nome habilitada pela parte ré, 

que afirma não ter contratado, o que está comprovado nos id. 25481395 e 

25481374 logo, satisfeita a existência de prova mínima. Desta feita, OPINO 

por afastar a preliminar arguida em contestação, para que seja apreciado 

o direito material invocado pela autora. DO MÉRITO Como se viu nestes 

autos, o caso se refere à indenização por danos morais formulados pela 

Reclamante, visando ver-se compensado do ilícito cometido pela ré, 

quando a autora foi surpreendida com inúmeras cobranças relativas a um 

contrato de telefonia por assinatura registrado em sua titularidade, todavia, 

relata que jamais contratou a linha telefônica que gerou as referidas 

cobranças. Apesar de intimada, a parte autora deixou de apresentar 

impugnação. Pois bem. A análise da responsabilidade civil por atos ilícitos 

praticados envolve a apuração de 4 (quatro) elementos: Uma conduta, um 

resultado danoso, um nexo de causalidade entre aquela ação ou omissão 

e o dano dela resultante, e, por fim, um elemento subjetivo que permeie a 

conduta do agente, a culpa. Aduz a parte autora que lhe foram atribuídas 

dívidas pela ré por débitos que não foram por ela contraído. Pois bem, 

neste particular, uma vez negado pela parte Reclamante, a dívida que lhe 

fora imputada pela Reclamada, e, sendo ela parte nitidamente 

hipossuficiente na relação de consumo, é ônus da Reclamada a 

comprovação de que houve o formal e regular entabulação do negócio 

jurídico que deu ensejo à respectiva cobrança das faturas juntadas aos 

autos na inicial, nos exatos moldes do artigo 6º, VIII, do Código de Defesa 

do Consumidor. Contudo, não há prova nos autos de que a parte 

Reclamante tenha de fato firmado qualquer relação negocial com a ré que 

pudesse das ensejo a cobrança do débito. Ademais, a responsabilidade 

do fornecedor de produtos e serviços é objetiva pelos danos que causar 

ao consumidor, independente da existência ou não de culpa, na forma dos 

arts. 12 e 14 do CDC, bastando para tanto a existência de nexo de 

causalidade entre o evidente defeito do serviço prestado e dano causado, 

o que in casu, restou sobejamente comprovado. Desta feita, para que ele 

pudesse se desonerar da obrigação de indenizar, deveria provar, que, 

tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do 

consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o 

ônus da prova relativo a essas hipóteses, do prestador/fornecedor do 

serviço, se ele não a produzir, será responsabilizado, como deve ocorrer 

no presente caso. Ademais, não se pode perder de vista que, no 

ordenamento pátrio, vige o princípio do risco da atividade, o qual preconiza 

que todo aquele que se disponha a praticar alguma atividade no mercado 

de consumo responde por eventuais prejuízos suportados pelos 

consumidores, independentemente de culpa, como no caso dos autos. 

Assim, na sistemática do CDC nem mesmo a alegação de que a ré também 

fora vítima da fraude perpetrada por terceiro não tem o condão de elidir a 

responsabilidade do prestador de serviços. Sendo assim, o fato de ter 

sido a contratação realizada por terceiro, utilizando-se de meio 

fraudulento, não afasta a responsabilidade da ré, mas ao contrário, em 

razão da falta de cuidado objetivo na conferência dos dados e 

documentos, no momento da contratação dos serviços, o que deveria ter 

sido realizada de forma eficiente, ônus que lhe incumbia, bem como por, 

posteriormente, após o cancelamento e de ter a autora noticiado a fraude, 

não ter a ré de forma imediata ter suspendido quaisquer cobranças, até 

apurar os fatos ocorridos que, é o que impõe na prática a teoria do risco 

da atividade negocial, preconizada no artigo 927 do Código Civil, a ré optou 

por continuar com todas as cobranças, tendo como lícitas todas as 

cobranças, sem apurar os fatos. Inclusive, as cobranças foram realizadas 

com ameaças de inscrição do nome da autora em rol de devedores, 

tornando-se público o suposto inadimplemento. Ao ser questionada 

judicialmente a parte ré apenas apresentou relatório de chamadas, sequer 

juntou nos autos o suposto contrato firmado pela parte autora. Destaco 

que, não é possível afirmar de forma inequívoca que de fato a parte autora 

contratou os serviços da parte ré, pois o único documento apresentado 

pela ré com esta finalidade são relatórios de chamadas nos quais sequer 

existe a qualificação da parte autora ou a possibilidade de vincular a 

eventual contrato de prestação de serviços. Quanto ao pedido de que o 

documento seja qualificado como sigiloso, em razão de ausência de 

qualificação da parte, ou ainda, qualquer mecanismo que possa vincular o 

referido documento à autora, e em razão de não haver previsão 

normativa, OPINO pelo indeferimento. Considerando que nada existe nos 

autos neste sentido, que a ré se limitou a apresentar um relatório de 

chamadas é de se concluir que eventual existência de contratação em 

nome da autora é nula, e que todos eventuais débitos em decorrência da 

mesma, também, não estão aptos a surtir os efeitos esperados, devendo 

ser declarado inexistente a relação jurídica e os débitos eventualmente 

existentes. Ainda sobre o mero relatório de chamadas, além de unilateral, 

da leitura do mesmo torna-se impossível de vincular a eventual 

contratação realizada pela parte autora, e que o mesmo gerou a dívida 

discutida, entendo que tal documentação demasiadamente frágil para a 

finalidade pretendida pela parte demandada, e ainda, nada prova em 

relação ao valor especificamente negativado. Assim, não se reconhece 
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eventual exercício regular de direito por parte da ré, sequer atitudes 

transparentes na relação com o consumidor, demonstrando, portanto, 

flagrante falha na prestação de serviço. Comportamento que, por si só, 

fere a própria política nacional da relação de consumo, nos termos do 

artigo 4º do CDC. Logo, na esfera da responsabilidade civil, restou 

configurado o ato ilícito, nos termos do artigo 186 e 927 do C.C., sendo o 

nexo causal a própria negativação indevida, razão pela qual OPINO por 

DECLARAR A INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES, 

E POR DECLARAR INEXIGÍVEIS OS DÉBITOS DISCUTIDOS NOS VALORES 

DE R$ 54,99 (cinquenta e quatro reais e noventa e nove centavos), com 

vencimento em 21/06/2019; R$ 54,99 (cinquenta e quatro reais e noventa 

e nove centavos), com vencimento em 21/07/2019; e R$ 54,99 (cinquenta 

e quatro reais e noventa e nove centavos), com vencimento em 

26/10/2019, bem como a nulidade de qualquer cobrança sob o mesmo 

subsídio, sob pena de multa fixa de R$ 2.000,00 (dois mil reais). DA 

ANÁLISE DOS DANOS DE ORDEM MORAL Desta feita, no que tange a 

indenização por danos morais, restou evidente que falha na prestação 

dos serviços comprovada nos autos não pode ser imputada a parte 

autora, que sentiu ferida no seu direito de cidadã e consumidora, 

caracterizando-se a conduta da Reclamada como prática lesiva prevista 

no art. 39, inciso III, do CDC, sendo certo que no momento em que passou 

a cobrar pelos serviços, deixando de atender, como deveria no tempo e 

modo devidos, aos reclamos da Autora/Consumidora, pelo cancelamento 

da cobrança, sujeitou-se a responder por dano moral, restando evidente 

que a situação retratada nos autos ultrapassa a seara de mero 

desconforto e aborrecimento, refletindo diretamente na esfera psíquica do 

individuo. Ora, há evidente violação da boa-fé e indevida exposição da 

parte autora a sentimentos como insegurança jurídica e revolta, ao ver 

uma contratação realizada por terceiros em seu nome, em razão da clara 

negligência da ré, e sua falha na prestação do serviço, que atingiu a moral 

da parte autora. DA QUANTIFICAÇÃO DO DANO MORAL No que tange à 

quantificação do dano moral, insta ressaltar que não há critérios legais e 

pré-estabelecidos para o seu arbitramento incumbindo ao Juiz, por seu 

prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso 

concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os 

princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Deve-se apurar um 

montante equilibrado que sirva como desestímulo para a repetição do fato 

danoso, e represente à vítima uma compensação financeira que, de 

alguma forma, amenize o seu sofrimento injustamente suportado, levando 

em consideração, dentre outros, a situação econômica das partes, a 

intensidade do sofrimento, a gravidade e grau de culpa da ré, bem como 

as circunstâncias que envolveram os fatos, de modo que não signifique 

um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante 

na causadora do mal. Desta forma, tenho que a ré firmou contrato com 

terceiros em nome da autora, restando comprovada a prática de conduta 

ilícita, devendo, portanto, responder pelas suas consequências. De outro 

lado, insta destacar que, a autora não foi sequer negativada, passando 

apenas pelo abalo de diversas cobranças, mesmo após esclarecimentos 

de que não realizou a contratação. No caso, esses elementos me 

autorizam a fixar a indenização dos danos morais em R$ 1.000,00 (mil 

reais), quantia essa que atende aos critérios da razoabilidade e 

proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da 

autora, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração 

da prática ilícita. CONCLUSÃO Isso posto, após a análise dos fatos e 

documentações apresentadas, OPINO pelo julgamento da lide de forma 

antecipada, por retificar o valor da causa em R$ 5.164,97 (cinco mil cento 

e sessenta e quatro reais e noventa e sete centavos), e ainda por afastar 

as preliminares suscitadas, e NO MERITO: 1. OPINO por julgar 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados pela parte autora, 

nos termos do artigo 487, I do CPC/15, para declarar inexistente a relação 

de consumo entre as partes, e ainda aplicar a inversão do ônus da prova 

em favor da autora, nos termos do artigo 6º, VIII do CDC. 2. OPINO por 

declarar inexigíveis as faturas relativas às dívidas discutidas, nos valores 

de R$ 54,99 (cinquenta e quatro reais e noventa e nove centavos), com 

vencimento em 21/06/2019; R$ 54,99 (cinquenta e quatro reais e noventa 

e nove centavos), com vencimento em 21/07/2019; e R$ 54,99 (cinquenta 

e quatro reais e noventa e nove centavos), com vencimento em 

26/10/2019; 3. 4. Consequentemente, OPINO por condenar a ré à 

abster-se de efetuar qualquer cobrança com os mesmos subsídios, sob 

pena de multa fixa de R$ 2.000,00 (dois mil reais);. 5. OPINO por 

reconhecer os danos de ordem moral sofridos pela parte autora, e por 

condenar a ré ao pagamento de indenização, na proporção que OPINO por 

arbitrar em R$ 1.000,00 (mil reais), como medida de caráter pedagógico, 

corrigidos monetariamente (INPC) e acrescidos de juros de mora de 1% ao 

mês. Os juros de mora incidem desde o evento danoso (21/06/2019) e a 

correção monetária a partir desta data. Sem custas processuais e sem 

honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95. À consideração da Excelentíssima Juíza de Direito do 2º Juizado 

para apreciação e homologação, de acordo com o artigo 40 da lei 

9.099/95. Homologada, intime-se as partes, através de seus patronos. 

Amanda de Castro Borges Reis Juíza Leiga Vistos, etc. Homologo, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40, da Lei nº 

9.099/95, e art. 8º, parágrafo único, da LC n.º 270/07-MT. Transitada em 

julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. 

Intimem-se. Cumpra-se. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito 

em substituição legal
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Número do Processo: 1017830-15.2019.8.11.0001 Polo 

Ativo: VISUAL FORMATURAS LTDA – ME Polo Passivo: CELSO LUIS 

MAGALHÃES SERRA PROJETO DE SENTENÇA Vistos etc. Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. Trata-se de Ação de 

Cobrança proposta pela Autora em desfavor ao Réu. Antes sequer da 

abertura de prazo para apresentação de defesa, oportunizada a 

conciliação, ambas compareceram à solenidade (Mov. 28531897), e 

resolveram pôr fim ao litígio, de forma amigável. Na oportunidade, o Réu se 

comprometeu à efetuar o pagamento do valor de R$ 300,00 (trezentos 

reais) à Autora. Observo que o valor foi adimplido, em espécie, na própria 

audiência. Pois bem. Certo é que se mostra lícito e louvável às partes 

buscarem a finalização de demandas mediante concessões mútuas, 

adequando-se ao espírito da nova sistemática do processo civil, o que, 

inclusive, dispensa o magistrado de julgar as diversas questões postas 

nos autos, cabendo verificar, apenas e tão-somente, a satisfação dos 

requisitos formais do negócio jurídico, com a homologação a manifestação 

da vontade apresentada pelas partes. No caso, vislumbro que as partes 

são capazes, e nada obsta a homologação da transação celebrada, 

voluntariamente, nos autos. Observo, inclusive, que o valor do acordo, 

firmado em audiência de conciliação, já adimplido, consoante noticiado no 

termo de audiência de Mov. 28531897. Nesse sentido, o artigo 487, III, B do 

Código de Processo Civil estabelece que: Art. 487. Haverá resolução de 

mérito quando o juiz: (...) III - homologar: b) a transação; Com efeito, a 

sentença homologatória de conciliação ou de transação é título executivo 

judicial, e possui a eficácia da sentença condenatória, segundo 

estabelece o art. 515, do Novo Código de Processo Civil. Isso posto, 

OPINO PELA HOMOLOGAÇÃO POR SENTENÇA da composição amigável 

firmada entre as partes na ata de audiência de Mov. 28531897, para que 

produzam os seus efeitos jurídicos e legais. OPINO PELA EXTINÇÃO do 

presente feito, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, III, B do 

Código de Processo Civil. Sem custas processuais e sem honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. À 

consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do 2º Juizado, para 

apreciação e homologação, de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. 

Homologada, intime-se as partes, através de seus patronos. Paula Pinheiro 

de Souza Juíza Leiga Vistos, etc. Homologo, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) 

Leigo (a), na forma do art. 40, da Lei nº 9.099/95, e art. 8º, parágrafo 

único, da LC nº 270/07-MT. Transitada em julgado, nada sendo requerido, 

arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intimem-se. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira 

Juiz de Direito em substituição legal

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002581-24.2019.8.11.0001
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Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE BISPO DE ARAGAO FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM OAB - MT12066-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PERSONALITY BONÉS PERSONALIZADOS (REQUERIDO)

MARCOS MACIEL DOS SANTOS (REQUERIDO)

MEK STORE BONÉS PERSONALIZADOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1002581-24.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ALEXANDRE BISPO DE ARAGAO FILHO REQUERIDA: MEK 

STORE BONÉS PERSONALIZADOS (PERSONALITY BONÉS 

PERSONALIZADOS) Vistos etc. Dispensado o relatório, face ao disposto 

no art. 38 da Lei n. 9.099/95. GRATUIDADE DA JUSTIÇA A concessão dos 

benefícios da Justiça Gratuita não tem cabimento nesta fase processual, 

uma vez que o acesso ao primeiro grau em sede de Juizado Especial 

independe do recolhimento de custas, taxas ou despesas processuais, 

conforme dispõe o artigo 54 da Lei nº 9.099/95. Portanto, remete-se a 

discussão para a fase de admissibilidade de eventual recurso inominado 

que possa futuramente ser interposto. DA REVELIA DA RÉ A parte ré, 

devidamente citada/intimada para comparecer à audiência de conciliação 

(Documento de ID nº 25262826), não o fez, sequer justificou sua 

ausência, consoante se depreende da ata de ID nº 24447418. Ressalta-se 

que o artigo 20 da lei nº 9.099/95 estabelece que o não comparecimento 

do demandado à sessão de conciliação ou à audiência de instrução e 

julgamento, culmina na reputação da veracidade dos fatos alegados no 

pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do juiz. Sob esse 

contexto, OPINO por reconhecer a revelia da parte Ré e por lhe aplicar os 

seus efeitos, consoante artigo 344 do CPC. DO JULGAMENTO 

ANTECIPADO DA LIDE Da análise dos autos verifico que se encontra apto 

para julgamento, posto que desnecessária a produção de outras provas 

para o convencimento motivado do artigo 371 do CPC. Aliado a isso, diante 

da revelia da parte ré, presume-se como verdadeira a matéria fática da 

inicial, dispensando o feito de dilação probatória. Outrossim, “(...) a 

produção probatória se destina ao convencimento do julgador e, sendo 

assim, pode o juiz rejeitar a produção de determinadas provas, em virtude 

da irrelevância para a formação de sua convicção(...)”(TJ-BA - APL: 

05598098420168050001, Relator: Antonio Cunha Cavalcanti, Segunda 

Câmara Cível, Data de Publicação: 02/10/2018), razão pela qual passo ao 

julgamento antecipado do mérito, conforme o art. 355, I do CPC. DO 

MÉRITO DA RELAÇÃO DE CONSUMO – DA INVERSÃO DO ÔNUS DA 

PROVA No caso, é oportuno esclarecer que a relação travada entre as 

partes é de natureza consumerista, consoante artigos 2º e 3º CDC, 

devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos legislação de consumo, 

inclusive com relação ao ônus da prova, cuja inversão OPINO por deferir 

nesta oportunidade, em favor da parte Autora, nos termos do artigo 6º, 

VIII. DA ANÁLISE DA RESPONSABILIDADE CIVIL A parte autora ingressou 

com ação de indenização por danos materiais e morais em desfavor da 

Ré, alegando, em síntese, a aquisição de 100 bonés, pelo valor total de R$ 

1.035,00, sendo que a mercadoria, após ser entregue com 

aproximadamente 30 dias de atraso, foi entregue com qualidade péssima e 

completamente diferente da imagem apresentada pela empresa vendedora 

em propaganda. Sustenta que efetuou a devolução da mercadoria, dentro 

do prazo de sete dias, contudo a parte ré se recusa em efetuar a 

devolução do valor pago. Requer, assim, a devolução do valor pago pelo 

produto e indenização por danos morais. A parte ré não apresentou 

defesa. Pois bem. Para que a parte Autora seja indenizada, é 

imprescindível a presença de três requisitos basilares: Ato ilícito, dano e 

nexo causal entre eles. No caso em tela, entendo resta incontroverso nos 

autos a compra realizada, bem como a má qualidade dos produtos e a 

devolução dos mesmos pelo autor. Além disso, resta incontroverso 

também que a parte autora tentou resolver o problema administrativamente 

por diversas vezes, sem que tenha recebido sequer informações claras 

acerca do problema. Logo, a ré não agiu de acordo com as normas 

consumeristas. No caso em apreço, o Código de Defesa do Consumidor 

confere ao autor o direito de ser ressarcido monetariamente: Art. 18. Os 

fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis 

respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os 

tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes 

diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, 

com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou 

mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua 

natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas. 

§ 1° Não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o 

consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha: I - a substituição do 

produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso; II - a 

restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem 

prejuízo de eventuais perdas e danos; III - o abatimento proporcional do 

preço. Logo, tenho que a ré não se desincumbiu de seu ônus, não tendo 

comprovado a efetiva entrega do produto à parte autora, tampouco 

comprovado que efetuou a restituição do valor. O art. 14, do Código de 

Defesa do Consumidor, estabelece a responsabilidade objetiva do 

fornecedor de serviços pela reparação dos danos causados aos 

consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como 

por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. 

A responsabilidade da Reclamada é objetiva, em vista da relação de 

consumo existente e do risco da atividade desenvolvida. Dispõe o art. 927, 

do Código Civil que: “Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar 

dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. Parágrafo único. Haverá 

obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos 

especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida 

pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de 

outrem.” Assim, OPINO por reconhecer que houve o ato ilícito, com a falha 

na prestação de serviços, por deixar a ré de entregar à parte autora os 

produtos adquiridos e, ainda, por não efetivar a devolução do valor pago. 

Esse comportamento por parte da Ré viola a dinâmica da relação de 

consumo e, principalmente o artigo 6º, III e VI do CDC. Portanto, no que 

tange aos danos materiais, ou seja, os “prejuízos de ordem econômica 

suportadas pelo ofendido”, (GONÇALVES, Carlos Roberto. 

Responsabilidade Civil. 12 ed. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 747.), OPINO 

reconhecer que a parte Autora os sofreu na proporção de R$ 1.035,00. 

Sob os danos materiais deverão incidir juros de 1% (um por cento) ao 

mês, a serem contados a partir da citação (30/08/2019) e correção 

monetária a partir do efetivo pagamento (06/08/2018). Tal descaso com a 

parte consumidora autoriza, ainda, o reconhecimento dos danos morais, 

não apenas em virtude do abalo inequivocamente sofrido, mas também 

pelo caráter punitivo dos danos morais. Em casos semelhantes, já decidiu 

a jurisprudência pátria: EMENTARECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE 

CONSUMO – COMPRA DE PRODUTO – PRODUTO NÃO ENTREGUE – 

PAGAMENTO EFETUADO PELO CONSUMIDOR – RECLAMAÇÃO 

ADMINISTRATIVA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA PRODUTO 

NÃO ENTREGUE – COBRANÇAS E PAGAMENTO EFETUADOS – 

RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA FRUSTRADA - DANO MORAL 

CONFIGURADO – DANO IN RE IPSA – INDENIZAÇÃO EM VALOR 

PROPORCIONAL – DANO MATERIAL DEVIDO - SENTENÇA MANTIDA – 

RECURSO DESPROVIDO.A responsabilidade do fabricante e do 

fornecedor de serviços é objetiva, pelo que respondem, 

independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos 

consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos 

termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.Diante da 

compra de produtos é dever do fornecedor enviá-los para o endereço do 

consumidor e havendo reclamação quanto a não entrega do produto e 

informação de que o produto foi entregue em endereço diverso é dever do 

fornecedor promover a correção do problema e agilizar a entrega no 

endereço correto.Não havendo a entrega do produto, são indevidas as 

cobranças efetuadas por conta da referida compra, de modo que a 

inscrição nos órgãos de proteção é indevida e enseja o reconhecimento 

de dano moral.A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de 

proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por 

dano moral, uma vez que se trata de dano moral in re ipsa.O valor da 

indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado com 

razoabi l idade.Sentença mant ida.Recurso desprov ido.  (N . U 

1001891-02.2018.8.11.0010, TURMA RECURSAL, LUCIA PERUFFO, Turma 

Recursal Única, Julgado em 30/07/2019, Publicado no DJE 01/08/2019) 

Tenho que, em hipóteses como a ora em apreço, na qual a parte autora 

busca solução extrajudicial do problema e não obtém sucesso, sendo 

tratada com desdém pela parte Ré, o que fez com que tivesse de se valer 

da via judicial para assegurar um direito manifesto, é um transtorno 

experimentado que desborda do usual. Logo, neste caso específico, 

entendo justa a aplicação de reparação extrapatrimonial, ainda que pelo 
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caráter punitivo e dissuasório da medida. Quanto à fixação da verba 

indenizatória, deve-se atentar para a condição econômica da vítima e a do 

ofensor, o grau de culpa, a extensão do dano e a finalidade da sanção 

reparatória. Portanto, tenho que o valor deva ser fixado, em R$ 2.000,00 

(dois mil reais) visto que este se coaduna às diretrizes extraídas dos 

princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. DISPOSITIVO: Por todo 

o exposto e fundamentado, após a análise da versão fática e probatória 

apresentada por ambas as partes: 1. OPINO por reconhecer a revelia da 

parte Ré e por lhe aplicar os seus efeitos, consoante artigo 344 do CPC. 

NO MÉRITO, 2. OPINO pelo reconhecimento da relação de consumo, nos 

termos dos artigos 2º e 3º do CDC, e por deferir a inversão do ônus 

probatório, em favor da parte Autora, consoante autoriza o artigo 6º, VIII 

do CDC. 3. OPINO pela PROCEDÊNCIA PARCIAL dos pedidos iniciais, nos 

termos do artigo 487, I do CPC, para assegurar o direito da parte Autora à 

restituição do valor pago, no montante de R$ 1.035,00, condenando a Ré à 

ressarci-lo. Sob os danos materiais deverão incidir juros de 1% (um por 

cento) ao mês, a serem contados a partir da citação (30/08/2019) e 

correção monetária, a partir do efetivo pagamento (06/08/2018). 4. OPINO, 

ainda, por CONDENAR a Ré, à título de danos morais, ao pagamento do 

valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês, aplicados a partir do evento danoso (08/10/2018 – data de 

recebimento da mercadoria pelo vendedor, quando este deveria ter 

efetuado a devolução do valor pago pelo autor) e correção monetária, 

medida pelo INPC/IBGE, a contar desta data. Sem custas e honorários (art. 

55, parte inicial, da Lei nº 9.099/95). À consideração do Excelentíssimo 

Juiz de Direito do 2º Juizado para apreciação e homologação, de acordo 

com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, intimem-se as partes, através 

de seus patronos. João Manoel Pasqual Ferrari Juiz Leigo Vistos, etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de 

sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95 e art. 8º, § único da LC nº 270/07-MT. Transitada em julgado, 

nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário, com as cautelas de 

estilo. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito em Substituição 

Legal

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009341-86.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA SILVINA DA CRUZ GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVESTRE RODRIGUES SEVERIANO DE LIMA OAB - MT19593-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO AUGUSTO MOTTA SOARES OAB - MT18555-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1009341-86.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: MARIA SILVINA DA CRUZ GONCALVES REQUERIDO: 

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO Vistos etc. 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. DA 

JUSTIÇA GRATUITA OPINO por reconhecer o tramite processual gratuito, 

pois o artigo 54 da Lei nº 9.099/95 assegura o acesso gratuito ao juizado 

especial, em primeiro grau de jurisdição, ao passo que eventual 

peculiaridade sobre condições de arcar com custas e despesas deverá 

ser formulado em segunda instância, caso haja prolação de recurso. DA 

REVELIA DA RÉ A parte ré, devidamente citada/intimada para comparecer 

à audiência de conciliação (Documento de ID nº 26391503), não o fez, 

sequer justificou sua ausência, consoante se depreende da ata de ID nº 

25834302. Ressalta-se que o artigo 20 da lei nº 9.099/95 estabelece que o 

não comparecimento do demandado à sessão de conciliação ou à 

audiência de instrução e julgamento, culmina na reputação da veracidade 

dos fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da 

convicção do juiz. Sob esse contexto, OPINO por reconhecer a revelia da 

parte Ré e por lhe aplicar os seus efeitos, consoante artigo 344 do CPC. 

DO JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO Da análise dos autos verifico 

que se encontra apto para julgamento, posto que desnecessária a 

produção de outras provas para o convencimento motivado do artigo 371 

do CPC. Outrossim, “(...) a produção probatória se destina ao 

convencimento do julgador e, sendo assim, pode o juiz rejeitar a produção 

de determinadas provas, em virtude da irrelevância para a formação de 

sua convicção(...)”(TJ-BA - APL: 05598098420168050001, Relator: 

Antonio Cunha Cavalcanti, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 

02/10/2018), razão pela qual passo ao julgamento antecipado do mérito, 

conforme o art. 355, I do CPC. Trata-se de Ação de Indenização por Danos 

Materiais e Morais, em que a autora alega, em síntese, que, em novembro 

de 2015, foi submetida a procedimento médicos e que, dada a urgência e 

ausência de especialistas, entre outros fatores, tais procedimentos 

médicos não foram realizados por médico cooperado da empresa ré. 

Sustenta, contudo, que, após realizados os procedimentos, solicitou a 

restituição dos valores gastos junto à Ré, que negou o requerimento. 

Prossegue relatando que, em decorrência de outros problemas de saúde, 

foi submetida a procedimento com utilização do produto Cytistat e que, 

após o procedimento ser realizado, solicitou o reembolso dos valores 

gastos e estes foram pagos prontamente pela Ré. Continua relatando que, 

em julho de 2015, com sérias dores nas costas, a autora realizou exames 

e, conforme laudo, estava apresentando o quadro de hérnia de disco 

lombar volumosa, com quadro de lombociatalgia e, para evitar uma cirurgia, 

necessitou realizar procedimentos de ITC e Pilates, sendo que realizou 

novo pedido de reembolso, datado de 20/10/2015, o qual foi negado pela 

ré. Por fim, assevera que em 2019 a autora novamente necessitou realizar 

procedimentos cirúrgicos, e que, após a autora ter solicitado o reembolso 

do valor respectivo, sua solicitação sequer foi respondida pela ré. Em 

razão dos fatos acima narrados, pugna por reparação material e moral. 

Oportunizada a conciliação, somente a autora compareceu à audiência, 

conforme já exposto alhures. DA RELAÇÃO DE CONSUMO – INVERSÃO 

DO ÔNUS DA PROVA No caso, é oportuno esclarecer que a relação 

travada entre as partes é de natureza consumerista, consoante artigos 2º 

e 3º do CDC, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos legislação 

de consumo, inclusive com relação ao ônus da prova, cuja inversão 

OPINO por DEFERIR nesta oportunidade, em favor da Autora, com fulcro 

no art. 6º, VIII do CDC. Destarte, apesar da REVELIA decretada à ré e, 

ainda, apesar de a presente ação tratar de relação de consumo, a parte 

Reclamante não está dispensada de cooperar para o deslinde do feito. 

Outrossim, não podemos confundir a inversão do ônus da prova, deferida 

em casos de hipossuficiência do consumidor, com a ausência de dever 

pela parte Reclamante de consignar ao menos indícios de suas alegações. 

Vê-se pelo relato da parte autora que a mesma não comprova a prática de 

nenhum ato ilícito à ré. A autora alega que, em novembro de 2015, foi 

submetida a procedimentos médicos e que, dada a urgência e ausência de 

especialistas, entre outros fatores, tais procedimentos médicos não foram 

realizados por médico cooperado da empresa ré. Sustenta, contudo, que, 

após realizados os procedimentos, solicitou a restituição dos valores 

gastos junto à Ré, que negou o requerimento. Posteriormente, a autora 

relata que, em julho de 2015, com sérias dores nas costas, realizou 

exames e, conforme laudo, estava apresentando o quadro de hérnia de 

disco lombar volumosa, com quadro de lombociatalgia e, para evitar uma 

cirurgia, necessitou realizar procedimentos de ITC e Pilates, sendo que 

realizou novo pedido de reembolso, datado de 20/10/2015, o qual foi 

negado pela ré. Primeiramente, verifica-se que os valores que a autora 

pretende ter ressarcidos pela ré, constantes nas notas fiscais e 

comprovantes de ID nº 24277120, são datados de 05/08/2015, 

02/10/2015, 06/11/2015 e 15/03/2016, sendo que o pedido de reembolso 

feito pela autora foi realizado em 20/10/2015. Logo, não se reveste de 

verossimilhança as alegações autorais, uma vez que o pedido de 

reembolso teria sido feito antes mesmo do desembolso de parte das 

despesas aqui postuladas. Ainda, não há nos autos qualquer 

comprovante de despesa ou de pedido de restituição de despesas 

ocorridas no ano de 2019. Ainda, a autora não juntou aos autos qualquer 

documento que comprove que, de fato, tais procedimentos foram negados 

pela ré, não havendo prova sequer de que os mesmos foram solicitados. 

Não há, assim, comprovação mínima dos fatos alegados na inicial, não 

havendo comprovação de falha na prestação de serviço ou de qualquer 

ato ilícito praticado pela ré, não tendo a autora comprovado, sequer 

minimamente, os fatos constitutivos de seu direito. Neste sentido: E M E N 

T A APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. PLANO DE 

SAÚDE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. AUSÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Dispõe o 

artigo 373, incisos I e II, do CPC/15, incumbir ao autor o ônus da prova 

referente ao fato constitutivo de seu direito, e ao réu, quanto à existência 
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de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. II. Na 

hipótese, o apelante não colacionou nenhum indício probatório apto a 

comprovar as suas alegações exordiais, seja da solicitação de marcação 

de consulta ou mesmo da suposta negativa de cobertura pelo Plano de 

Saúde, elementos essenciais para desincumbir-se de seu ônus probatório, 

notadamente no caso dos autos, em que não fora excepcionalizada a 

distribuição ordinária do artigo 373, do CPC/15. III. Recurso conhecido e 

desprovido. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, 

acordam os Desembargadores desta Câmara Cível, por unanimidade, 

conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. 

Vitória-ES, de de 2019. PRESIDENTE RELATOR (TJ-ES - APL: 

00564682620138080035, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS 

SANTOS, Data de Julgamento: 16/07/2019, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, 

Data de Publicação: 24/07/2019) CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO 

CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. APLICAÇÃO DO CDC. NEGATIVA DE 

AUTORIZAÇÃO DE EXAMES PELO PLANO DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO NA RECUSA DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. ART. 

373, I, DO CPC. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. PROVIMENTO. I - A 

aplicação do Código de Defesa do Consumidor, com a consequente 

possibilidade de inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII), não exime a 

parte demandante de constituir prova mínima da verossimilhança das suas 

alegações, em atenção ao disposto no art. 373, I, do Código de Processo 

Civil; II - feito que carece de prova suficiente capaz de evidenciar a 

alegada negativado plano de saúde em relação à autorização para a 

realização do procedimento médico, pelo que não há que se falar em 

qualquer falha na prestação do serviço a ensejar dano moral indenizável; 

III - apelo não provido. (TJ-MA - AC: 00441242720148100001 MA 

0397032018, Relator: CLEONES CARVALHO CUNHA, Data de Julgamento: 

25/04/2019, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL) Da análise do processo e dos 

documentos que o instruem, portanto, entendo que não restou 

comprovado nos autos qualquer ato ilícito praticado pela parte ré, 

inexistindo comprovação do nexo causal entre o dano alegado pela 

demandante e a conduta da demandada. Assim sendo, entendo que a 

improcedência dos pleitos iniciais é medida que se impõe. DISPOSITIVO 

Ante ao exposto e fundamentado, e, após analisar as versões fáticas e 

jurídicas apresentadas por ambas as partes: 1. OPINO por reconhecer a 

revelia da parte Ré e por lhe aplicar os seus efeitos, consoante artigo 344 

do CPC. 2. No MÉRITO, OPINO por DEFERIR a inversão do ônus da prova 

em favor da autora. 3. Entretanto, nos termos do artigo 487, I do CPC, 

OPINO por JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos feitos pela parte autora. 

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos 

artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. À consideração do 

Excelentíssimo Juiz de Direito do 2º Juizado, para apreciação e 

homologação, de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, 

intimem-se as partes, através de seus patronos. João Manoel Pasqual 

Ferrari Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos 

e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma 

do artigo 40 da Lei n. 9099/95 e art. 8º, § único da LC nº 270/07-MT. 

Transitada em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se 

eletronicamente. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário, com 

as cautelas de estilo. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito em 

Substituição Legal
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1003080- 08 2019 8 11 0001. REQUERENTE: 

ALEXANDRE FERREIRA RODRIGUES REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 

9.099/95. DA JUSTIÇA GRATUITA O artigo 54 da Lei nº 9.099/95 assegura 

o acesso gratuito ao juizado especial, em primeiro grau de jurisdição, ao 

passo que eventual peculiaridade sobre condições de arcar com custas e 

despesas, deverá ser formulado em segunda instância, caso haja 

prolação de recurso. DA RELAÇÃO DE CONSUMO – INVERSÃO DO ÔNUS 

DA PROVA In casu, é oportuno esclarecer que a relação travada entre as 

partes é de natureza consumerista, nos termos do artigo 17º do CDC, 

razão pela qual devem ser aplicado ao caso os ditames contidos no 

Código de Defesa do Consumidor, inclusive com relação ao ônus da 

prova, cuja inversão OPINO por se deferir nesta oportunidade, nos termos 

do artigo 6º, VIII, principalmente considerando que a ré teria maior 

facilidade de comprovar a legitimidade da cobrança realizada. DO 

JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO Em audiência de conciliação, id. 

24494780, a parte reclamante requereu o julgamento antecipado da lide, a 

parte reclamada disse que se manifestaria em contestação quanto as 

provas a serem produzidas. Verifico que o feito se encontra apto para 

julgamento, sendo desnecessária a produção de outras provas para o 

convencimento motivado, nos termos do artigo 371 do CPC/15, inclusive a 

audiência de instrução, considerando que o feito demanda prova 

meramente documental, razão pela qual OPINO para o julgamento 

antecipado da lide, conforme o art. 355, I do aludido diploma legal. 

AUSÊNCIA DE NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA NOS 

APARELHOS. Rejeito a preliminar de incompetência de juízo para o 

deslinde do processo por necessidade de prova pericial, posto que as 

provas existentes nos autos se mostram suficientes para a elucidação da 

questão. DO MÉRITO. Restou comprovado nos autos, que a parte 

reclamante recebeu duas faturas de recuperação de consumo, no tocante 

às faturas parceladas, no valor de R$ 1.153,84 ( mil cento e cinquenta e 

três reais e oitenta e quatro centavos), que seria parcelado em seis 

vezes, no valor de R$ 192,31 (cento e noventa e dois reais e trinta e um 

centavos), cada parcela, suposto defeito no medidor. O autor deixou de 

realizar o pagamento do valor cobrado pela ré a título de refaturamento, e 

teve seu nome inserido no rol de maus pagadores, conforme comprovado 

no id. 22660697. Diante de todo o exposto, o autor pretende ser 

indenizado moralmente. O autor alega que em razão de algumas 

descargas elétricas teve prejuízos materiais com em razão de varia de um 

bebedouro elétrico, um aparelho de televisão e um computador, 

pretendendo o ressarcimento a título de danos materiais no importe de R$ 

3.897,00 (três mil oitocentos e noventa e sete reais). A ré, firma que 

houve falha no medidor, que a mesma se deu por motivos alheio a vontade 

do autor, que o valor apurado a título de diferença de faturamento deve 

ser pago pelo autor, que não há no presente caso dever indenizatório, por 

entender que o valor cobrado é legítimo. No que tange aos danos 

materiais, a parte ré sustenta que não houve oscilação de energia 

suficiente para gerar os danos aos aparelhos como alegado pelo autor. 

Anexou aos autos cópia do TOI formalizado e suposto laudo emitido pelo 

IPEM no qual consta que a correspondência ao modelo, inspeção geral, 

marcha em vazio, e situação dos lacres foram aprovadas pelo instituto em 

comento, porém, reprovado no que tange a exatidão e exame do 

registrador. Sendo assim, importante destacar que é incontroverso que 

não houve participação do autor em eventual irregularidade no aparelho 

periciado, tendo em vista que os lacres foram inclusive aprovados no 

laudo apresentado pela parte ré. Conforme já apontado alhures, no 

presente caso, deve ser invertido o ônus da prova, passando assim, a 

incumbir à reclamada provar a veracidade de seus alegados na qualidade 

de fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, 

seja porque a sua assertiva é fato extintivo/modificativo de direito, nos 

termos do art. 333, II do CPC. No entanto, em sua defesa, a empresa 

reclamada alega que fora efetuada perícia técnica na unidade 

consumidora de energia elétrica (TOI) e que foram encontradas 

irregularidades no medidor, sendo devida a fatura de recuperação de 

consumo. De outro lado, da análise dos autos, verifico que a reclamante 

sequer foi notificada acerca da perícia realizada no medidor,, bem como 

no momento em que o TOI foi lavrado, conforme se depreende do 

documento inserido no id. 24769178 - onde consta a informação - Cliente 

ausente. Logo, a suposta irregularidade do aparelho de medição de 

consumo de energia, isoladamente considerada e sem a observância do 

devido processo legal ou a demonstração do efetivo envolvimento da 

parte Reclamante no fato, não possui o condão de imputar a obrigação ao 

consumidor ao pagamento da diferença a maior encontrada, porquanto 

constitui elemento probatório de intensa fragilidade. Cumpre destacar que 
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cabe à Reclamada o dever de verificar periodicamente os medidores de 

energia elétrica instalados nas unidades consumidoras. Assim, se a 

própria Concessionária não cumpre a regulamentação, não há porque 

imputar ao consumidor o ônus de eventual irregularidade no medidor, pois 

não é razoável que permaneça comodamente por meses sem verificar os 

medidores e depois venha por todo esse tempo proceder revisão do 

faturamento que alcança valores significativos. Nesse passo, é a empresa 

fornecedora de energia elétrica quem tem de provar que o fato danoso 

não ocorreu ou que ocorreu por culpa exclusiva da parte consumidora, o 

que não verifico nos presentes autos, pois ela é quem dispõe de recursos 

técnicos necessários à comprovação de suas alegações Frise-se, que a 

responsabilidade da empresa reclamada como fornecedora de serviços é 

objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, que assim dispõe: “O fornecedor 

de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos.” Tal responsabilidade é afastada 

apenas quando comprovado que, tendo prestado o serviço, o defeito 

inexiste ou a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e 

II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses 

do prestador do serviço, e não tendo ele se desincumbido do ônus que lhe 

cabia, deve ser responsabilizado pelos danos causados à parte 

reclamante. Nesse sentido a declaração de inexistência dos débitos é 

medida que se impõe. Desta forma, tenho que a ré encaminhou os dados 

da parte autora, indevidamente, aos órgãos de proteção ao crédito, 

restando, portanto, comprovada a prática de conduta ilícita, devendo 

responder pelas consequências, qual seja, a de indenizar a vítima pelos 

danos experimentados de forma injusta. DA QUANTIFICAÇÃO DO DANO 

MORAL No que tange à quantificação do dano moral, insta ressaltar que 

não há critérios legais e pré-estabelecidos para o seu arbitramento 

incumbindo ao Juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às 

peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de 

indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade. Deve-se apurar um montante equilibrado que sirva como 

desestímulo para a repetição do fato danoso, e represente à vítima uma 

compensação financeira que, de alguma forma, amenize o seu sofrimento 

injustamente suportado, levando em consideração, dentre outros, a 

situação econômica das partes, a intensidade do sofrimento, a gravidade 

e grau de culpa da Ré, bem como as circunstâncias que envolveram os 

fatos, de modo que não signifique um enriquecimento sem causa para a 

vítima e produza impacto bastante na causadora do mal. Desta forma, 

tenho que a Reclamada encaminhou os dados da parte autora 

indevidamente aos anais de proteção ao crédito, restando, pois, 

comprovada a prática de conduta ilícita, devendo, portanto, responder 

pelas suas consequências. De outro lado, insta destacar que, o autor não 

possui outras negativações, como se depreende do documento de id. 

22660697. No caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização 

dos danos morais em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), quantia essa que 

atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não 

caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no 

patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. DO 

DANO MATERIAL O autor alega que sofreu prejuízo material no importe de 

R$ R$ 3.897,00 (três mil oitocentos e noventa e sete reais), total somado 

de um bebedouro Eletronic Master Frio (R$ 349,00), micro computador 

processador I3 (R$ 1.699,00) e uma televisão 40’’ (R$ 1.849,00). A ré 

afirma que não houve oscilação suficiente para gerar os prejuízos 

apontados pelo autor. Da análise dos autos verifico que assiste razão à 

parte autora uma vez que, conforme se depreende do laudo técnico 

inserto no id. 22660717 o que ocasionou a queima do micro computador do 

autor foi de fato uma descarga elétrica provocada por um raio. Ademais, 

poderia a ré, já que possui condições e meios técnicos para isso, ter 

apresentado outro laudo a fim de confrontar o apresentado pela parte 

autora, entretanto assim não o fez, tendo em vista que apenas juntou nos 

autos uma análise de verificação da rede no dia e horário que em tese 

teria ocorrido a oscilação em comento. Nota-se que consta apenas a 

decisão e telas sistêmicas, o que torna frágil ser aceito como prova 

incontestável da ausência de responsabilidade da ré. De outro lado, o 

autor trouxe a comprovação do motivo pelo qual os bens teriam sofrido 

avaria e se tornado inutilizável para o uso. Em que pese o laudo ser de 

apenas um dos aparelhos, considerando o tipo de aparelho e a justificativa 

do técnico, torna-se justificável que outros aparelhos que de forma geral 

ficam plugados na fonte de energia também tenham sofrido avarias. Nesse 

diapasão, a Reclamada por se tratar de prestadora de serviço público, 

com base na teoria do risco administrativo, responde objetivamente pelos 

danos que vier a causar a terceiros durante a prestação do serviço 

concedido, por força do artigo 37, § 6º, da CF/88, e, ainda, responde pelos 

danos causados aos eletrodomésticos de seus usuários, a não ser que 

comprove fato de terceiro ou culpa exclusiva do consumidor, o que aqui 

não se verifica. Assim, diferentemente do alegado pela parte Reclamada, 

comprovado está o nexo causal entre o dano causado ao aparelho da 

parte Reclamante e a ineficiência do sistema de proteção da rede elétrica 

mantida pela concessionária que foi fator preponderante aos danos, 

configurando assim o dever de indenizar moralmente. Quanto ao pedido de 

indenização por danos materiais, entendo devido o pagamento do valor de 

R$ R$ 3.897,00 (três mil oitocentos e noventa e sete reais), total somado 

de um bebedouro eletronic Master Frio (R$ 349,00), micro computador 

processador I3 (R$ 1.699,00) e uma televisão 40’’ (R$ 1.849,00). 

CONCLUSÃO Isso posto, após a análise dos fatos e documentações 

apresentadas, OPINO NO MÉRITO: 1) tornar definitiva a antecipação de 

tutela deferida no id. 22688092; 2) declarar a inexistência dos débitos 

referentes as faturas de recuperação de consumo no valore de: R$ 

1.153,84 ( mil cento e cinquenta e três reais e oitenta e quatro centavos), 

que seria parcelado em seis vezes, no valor de R$ 192,31 (cento e 

noventa e dois reais e trinta e um centavos), cada parcela, suposto 

defeito no medidor. 3) julgar PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para 

condenar a Reclamada a) pagar a Reclamante o valor de R$ 4.000,00 

(quatro mil reais), a título de indenização por dano moral, com juros de 

mora de 1% ao mês, a partir da citação (16/08/2019 – id. 22762995) e 

correção monetária (INPC) a partir desta data (súmula 362 do STJ); e b) 

pagar o valor de R$ valor de R$ R$ 3.897,00 (três mil oitocentos e noventa 

e sete reais), total somado de um bebedouro eletronic Master Frio (R$ 

349,00), micro computador processador I3 (R$ 1.699,00) e uma televisão 

40’’ (R$ 1.849,00). Sem custas processuais e sem honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. À 

consideração da Excelentíssima Juíza de Direito do 2º Juizado para 

apreciação e homologação, de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. 

Homologada, intime-se as partes, através de seus patronos. Amanda de 

Castro Borges Reis Juíza Leiga Vistos etc. Homologo, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, na forma do art. 40, da Lei n.º 9.099/95 e art. 8º parágrafo único, da 

LC n.º 270/07 – MT. Transitada em julgado, nada sendo requerido, 

arquiva-se. Publica-se eletronicamente. Intimem-se. Cumpra-se. Jorge 

Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito em substituição legal
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1015349-79.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ANTONIO DOS SANTOS BARBOSA REQUERIDO: AGUAS 

CUIABÁ S/A Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da 

Lei n. 9.099/95. DA JUSTIÇA GRATUITA O artigo 54 da Lei nº 9.099/95 

assegura o acesso gratuito ao juizado especial, em primeiro grau de 

jurisdição, ao passo que eventual peculiaridade sobre condições de arcar 

com custas e despesas, deverá ser formulada em segunda instância, 

caso haja prolação de recurso. DO JULGAMENTO ANTECIPADO DO 

MÉRITO Sem preliminares a serem enfrentadas. Da análise dos autos, 

verifico que se encontra apto para julgamento, posto que desnecessária a 

produção de outras provas para o convencimento motivado do artigo 371 

do CPC/15. Aliado a isso, verifico que as partes, ao serem indagadas 

sobre a realização de audiência de instrução e julgamento ou produção de 

novas provas (Doc. ID nº 27559905), reportaram-se à contestação e 

impugnação. Outrossim, “(...) a produção probatória se destina ao 

convencimento do julgador e, sendo assim, pode o juiz rejeitar a produção 

de determinadas provas, em virtude da irrelevância para a formação de 

sua convicção(...)”(TJ-BA - APL: 05598098420168050001, Relator: 
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Antonio Cunha Cavalcanti, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 

02/10/2018), razão pela qual passo ao julgamento antecipado do mérito, 

conforme o art. 355, I do CPC/15. DA RELAÇÃO DE CONSUMO Em razão 

de se tratar de relação de consumo, é patente a hipossuficiência da 

consumidora, e a maior aptidão da Ré à provar o insucesso da demanda, 

do que àquela a demonstrar a sua procedência, razão pela qual a Douta 

Magistrada já deferiu a inversão do ônus da prova, nos termos art. 6º, VIII 

do CDC, na oportunidade em que se apreciou a liminar (Doc. ID nº 

25757878), com o fito de propiciar equilíbrio na relação processual, o que 

OPINO por ratificar nesta oportunidade. DA ANÁLISE DA 

RESPONSABILIDADE CIVIL Trata-se de Reclamação Cível c/ pedido de 

liminar, proposta pela parte Autora, em desfavor da Ré, em razão de 

suposta cobrança exorbitante. Em síntese, a parte Autora se reconhece 

como consumidora da Ré, mas questiona as seguintes faturas: 

24/09/2019, no valor de R$ 1.159,01, 24/07/2019, no valor de R$ 354,36, 

24/09/2019, no valor de R$ 316,25 e 24/10/2019, no valor de R$ 401,97, 

que teriam sido enviadas com média muito superior à consumida 

normalmente. Assevera que o aumento no valor das faturas ocorreu após 

a instalação da rede de esgoto pela ré. Dessa feita, requer a retificação 

das aludidas faturas para a média consumida alegada de 27 m3, bem 

como que a ré se abstenha de suspender o fornecimento de água em 

razão das faturas aqui discutidas. À decisão de ID n 25757878, a Douta 

Magistrada deferiu parcialmente a liminar para determinar que a Ré se 

abstivesse de efetuar a suspensão no fornecimento do serviço em razão 

do débito aqui discutido. Na oportunidade, já deferiu a inversão do ônus 

probatório em favor da parte Autora. Oportunizada a conciliação, as 

partes compareceram à solenidade, mas optaram por prosseguir com a 

demanda. A Ré apresentou defesa tempestiva, informando que as leituras 

estão corretas, bem como que houve corte em razão de inadimplência, 

sendo que, posteriormente ao corte, a parte autora teria efetuado a 

religação por conta própria, com rompimento do lacre do hidrômetro, o que 

gerou a fatura no valor de R$ 1.159,01 com vencimento em 24/06/2019. 

Dessa feita, salienta a ré ter notificado a parte Autora e lhe propiciado o 

contraditório e ampla defesa com relação às vistorias, fiscalizações e 

aplicação da multa, requerendo a improcedência dos pedidos iniciais. Pois 

bem. Diante da alegada inversão probatória, que nada mais é do que 

técnica de julgamento, caberia à Ré provar a veracidade de suas 

alegações, seja na qualidade de fornecedora de serviços, seja porque a 

sua assertiva seria fato extintivo, modificativo ou extintivo de direito, nos 

termos do art. 373, II do CPC. No caso em comento, verifica-se que a 

média consumida pela parte autora manteve-se inalterada durante todos 

os meses constantes no relatório de ID nº 27725783, o que pode ser 

comprovado, inclusive, pelas próprias faturas anexadas com a inicial (ID 

nº 25735706), nas quais consta consumo variado de 24 a 30 m3 mensais, 

com exceção da fatura com vencimento em 24/06/2019, na qual consta 

consumo de 54 m3. Com relação às faturas com vencimento em 

24/07/2019, no valor de R$ 354,36, 24/09/2019, no valor de R$ 316,25 e 

24/10/2019, no valor de R$ 401,97, o que se percebe é que o aumento do 

valor se deu em razão da cobrança da taxa de esgoto, que anteriormente 

não era cobrada, pois, conforme informações do próprio autor, a 

cobrança passou a aumentar após a instalação da rede de esgoto pela 

parte ré. Assim sendo, desde já OPINO por revogar a liminar concedida à 

decisão de ID nº. 25757878 com relação às faturas acima mencionadas, 

quais sejam, com vencimento em 24/07/2019, no valor de R$ 354,36, em 

24/09/2019, no valor de R$ 316,25 e em 24/10/2019, no valor de R$ 

401,97. O mesmo não se verifica com relação à fatura com vencimento em 

24/06/2019, no valor de R$ 1.159,01, eis que tal fatura, de acordo com a 

ré, veio em valor tão elevado, em razão da multa aplicada pela religação 

realizada à revelia da empresa, pela parte autora. Contudo, apesar da Ré 

asseverar pela regularidade do procedimento administrativo, é 

incontroverso que o mesmo foi elaborado de maneira unilateral, sem 

propiciar à parte Autora o exercício pleno do seu direito constitucional ao 

contraditório na esfera administrativa. Aplicou-lhe a multa sem, ao menos, 

averiguar se, efetivamente, a parte Autora detinha alguma 

responsabilidade sob os fatos, ou se era tão vítima quanto a Ré alega ser. 

Da análise dos documentos acostados à defesa, observa-se que a equipe 

esteve no local, sem comunicar a parte Autora e que toda a fiscalização 

foi realizada à sua revelia. Não houve qualquer comprovação de 

comunicação, tampouco foi colhida a assinatura da autora ou qualquer 

outra pessoa que residisse ou estivesse no imóvel nas oportunidades que 

a ré procedeu com as vistorias e fiscalizações, não tendo a ré se 

preocupado, efetivamente, com a formalidade da comunicação para o 

exercício pleno do contraditório administrativo pela parte Autora. Ora, 

como se tratava de aplicação de uma penalidade administrativa – Multa – à 

parte autora, deveria ter sido propiciada a defesa prévia, antes da 

imposição. No entanto, a Ré já emitiu a fatura constando a multa, coagindo 

a Autora ao pagamento sob ameaça de suspensão do fornecimento de 

água. Importa consignar que a Ré assevera a regularidade de suas 

atitudes, em observância à Res. Normativa nº 05/12 da AMAES. De início, 

tem-se que a aludida resolução jamais poderá prevalecer-se às regras 

gerais estabelecidas na constituição federal, bem como ao Código de 

Defesa do Consumidor. Tem-se, no entanto, que a aludida resolução deixa 

claro no artigo 111, I, que o Termo de Ocorrência de Irregularidade deve 

ser devidamente assinado pelo responsável pela unidade usuária, o que 

não se viu no documento apresentado pela ré. Nesse contexto, tem-se 

que a Ré comete ato ilícito nos termos do artigo 186 do C.C, quando, na 

cobrança de valores da parte consumidora, deixa de observar o 

procedimento predisposto na Res. Normativa nº 05/12 da AMAES. As 

condutas da Ré, portanto, violam o artigo 6º, III, IV, VI e IX do CDC, pois 

não há informações adequadas e claras sobre os fatos, mas sim, um 

método comercial coercitivo e desleal, uma verdadeira prática abusiva 

imposta na prestação de serviço, que lhe causa danos morais, e 

compromete a adequada e eficaz prestação do serviço. Logo, a suposta 

fraude no hidrômetro, por si só, sem a observância do devido processo 

administrativo ou a demonstração do efetivo envolvimento da parte Autora 

no fato, ou mesmo no próprio Termo de Ocorrência e Irregularidade válido, 

não possui o condão de imputar a obrigação à parte consumidora quanto 

ao pagamento de multa ou recuperações de consumo, porquanto constitui 

elemento probatório de intensa fragilidade. É a empresa fornecedora de 

água quem tem de provar que o fato danoso não ocorreu ou que ocorreu 

por culpa exclusiva do consumidor, pois ela é quem dispõe de recursos 

técnicos necessários à comprovação de suas alegações, o que não 

verifico nos presentes autos. Frise-se, que a responsabilidade da 

empresa reclamada, como fornecedora de serviços, é objetiva, nos 

termos do art. 14 do CDC, que assim dispõe: “O fornecedor de serviços 

responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos 

danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos.” Tal responsabilidade é afastada apenas quando 

comprovado que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa é 

exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do 

CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses da prestadora do 

serviço e não tendo ela se desincumbido do ônus que lhe cabia, deve ser 

responsabilizada pelos danos causados à parte Autora. Dessa feita, se a 

multa por suposta irregularidade é apurada unilateralmente pela 

concessionária, sem oportunizar o pleno exercício do contraditório e da 

ampla defesa em sede administrativa, impõe-se o reconhecimento da 

inexigibilidade do débito, principalmente quando a Ré não comprovou a 

legalidade da cobrança, sequer a responsabilidade e envolvimento da 

parte Autora com os fatos. Assim, uma vez que não há prova suficiente 

que demonstre a legalidade da multa, ou da contribuição específica da 

Autora para tal, sequer há comprovação da pertinência da cobrança das 

multas impostas, OPINO por RATIFICAR a liminar deferida à decisão de ID 

nº 25757878 SOMENTE com relação à fatura com vencimento em 

24/06/2019, no valor de R$ 1.159,01, bem como por determinar que a ré, 

no prazo de 15 dias contados do trânsito em julgado da presente, proceda 

com o refaturamento da aludida fatura, consignando consumo de 27 m3 e 

excluindo qualquer multa ou encargo decorrente da religação por conta 

própria mencionada pela ré à defesa, devendo encaminhar a nova fatura 

para a residência da parte autora com antecedência mínima de 15 dias à 

data do vencimento, a fim de lhe possibilitar o pagamento. DISPOSITIVO 

Isso posto, após analisar as versões fáticas e probatórias apresentadas 

por ambas as partes, sem preliminares a serem enfrentadas, NO MÉRITO: 

1. OPINO por reconhecer a relação de consumo entre as partes, nos 

termos dos artigos 2º e 3º CDC, para ratificar a inversão do ônus da 

prova, em favor da Autora, consoante já deferido pela Douta Magistrada à 

decisão de ID nº 25757878. 2. OPINO por revogar a liminar concedida à 

decisão de ID nº. 25757878 com relação às faturas com vencimento em 

24/07/2019, no valor de R$ 354,36, em 24/09/2019, no valor de R$ 316,25 

e em 24/10/2019, no valor de R$ 401,97. 3. OPINO por RATIFICAR a liminar 

deferida à decisão de ID nº 25757878, tornando-a definitiva, SOMENTE 

com relação à fatura com vencimento em 24/06/2019, no valor de R$ 

1.159,01, bem como por determinar que a ré, no prazo de 15 dias 

contados do trânsito em julgado da presente, proceda com o 
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refaturamento da aludida fatura, consignando consumo de 27 m3 e 

excluindo qualquer multa ou encargo decorrente da religação por conta 

própria mencionada pela ré à defesa, devendo encaminhar a nova fatura 

para a residência da parte autora com antecedência mínima de 15 dias à 

data do vencimento, a fim de lhe possibilitar o pagamento. . Sem custas 

processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 

55, ambos da Lei nº 9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de 

Direito do 2º Juizado para apreciação e homologação, de acordo com o 

artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, intimem-se as partes, através de 

seus patronos. João Manoel Pasqual Ferrari Juiz Leigo Vistos, etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de 

sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95 e art. 8º, § único da LC nº 270/07-MT. Transitada em julgado, 

nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário, com as cautelas de 

estilo. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito em Substituição 

Legal
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1017931-52.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: TANIA DE LIMA RISSO REQUERIDO: BANCO SANTANDER 

(BRASIL) S/A Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da 

Lei n. 9.099/95. GRATUIDADE DA JUSTIÇA A concessão dos benefícios 

da Justiça Gratuita não tem cabimento nesta fase processual, uma vez 

que o acesso ao primeiro grau em sede de Juizado Especial independe do 

recolhimento de custas, taxas ou despesas processuais, conforme dispõe 

o artigo 54 da Lei nº 9.099/95. Portanto, remete-se a discussão para a 

fase de admissibilidade de eventual recurso inominado que possa 

futuramente ser interposto. DA PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL O Réu 

pleiteou que a inicial fosse indeferida, questionando a idoneidade do 

comprovante de endereço apresentado pela parte Autora à inicial. 

Contudo, conforme a autora já mencionou desde a inicial, o comprovante 

de residência por ela apresentado está em nome de sua avó, tendo a 

mesma comprovado o vínculo. Assim, OPINO por REJEITAR a preliminar de 

inépcia da inicial arguida pela ré. DO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE 

Da análise dos autos, verifico que se encontra apto para julgamento, posto 

que desnecessária a produção de outras provas para o convencimento 

motivado do artigo 371 do CPC. Aliado a isso, verifico que as partes, ao 

serem indagadas sobre a realização de audiência de instrução e 

julgamento ou produção de novas provas (Audiência de ID nº 28536127, 

reportaram-se à contestação e impugnação. Outrossim, “(...) a produção 

probatória se destina ao convencimento do julgador e, sendo assim, pode 

o juiz rejeitar a produção de determinadas provas, em virtude da 

irrelevância para a formação de sua convicção(...)”(TJ-BA - APL: 

05598098420168050001, Relator: Antonio Cunha Cavalcanti, Segunda 

Câmara Cível, Data de Publicação: 02/10/2018), razão pela qual passo ao 

julgamento antecipado do mérito, conforme o art. 355, I do CPC. Trata-se 

de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos 

Morais. Alega a parte Autora ter sido surpreendida com a negativação em 

seu nome oriunda do Banco Réu, no valor de R$ 308,07, cuja origem aduz 

desconhecer. Oportunizada a conciliação, as partes compareceram, 

porém, optaram por prosseguir com a demanda. DA RELAÇÃO DE 

CONSUMO – DA INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO No caso, é oportuno 

esclarecer que a relação travada entre as partes é de natureza 

consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no 

Código de Defesa do Consumidor, inclusive com relação ao ônus da 

prova, cuja inversão OPINO por deferir nesta oportunidade, nos termos do 

artigo 6º, VIII, do CDC. DA ANÁLISE DA RESPONSABILIDADE CIVIL Pela 

logística da responsabilidade civil, para que haja a condenação, faz-se 

necessário a presença de três requisitos basilares: Ato ilícito, dano e nexo 

de causalidade entre ambos. No caso em tela, tem-se que a parte Ré, na 

oportunidade defensiva, não logrou êxito em demonstrar a existência do 

vínculo entre as partes. Não trouxe aos autos qualquer documentação que 

pudesse evidenciar o vínculo supostamente existente entre elas. Trouxe 

apenas faturas produzidas unilateralmente e telas sistêmicas sobre as 

quais a jurisprudência já reconheceu que “são documentos produzidos 

unilateralmente e, portanto, inservíveis para prova da existência de 

relação jurídica entre as partes.” ((N.U 1001836-06.2018.8.11.0025, 

TURMA RECURSAL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, 

Julgado em 12/07/2019, Publicado no DJE 15/07/2019) Consequentemente, 

entendo que a parte Ré não observou o ônus que lhe é atribuído pelo 

artigo 373, II do CDC, pois deveria ter colacionado aos autos o contrato 

específico que subsidiou a negativação, principalmente quando a Autora 

negou a existência do débito entre as partes. Assim, a parte Ré não 

demonstrou fato impeditivo, extintivo ou modificativo ao direito pleiteado 

pela parte Autora ou qualquer argumento forte o suficiente para subsidiar 

a existência da negativação, razão pela qual presume-se verdadeira a 

versão posta na inicial. Logo, na esfera da responsabilidade civil, restou 

configurado o ato ilícito, nos termos do artigo 186 e 927 do C.C., sendo o 

nexo causal a própria negativação indevida, razão pela qual OPINO por 

DECLARAR A INEXISTÊNCIA DO DÉBITO NO VALOR DE R$ 308,07, bem 

como a nulidade de qualquer cobrança sob o mesmo subsídio, sob pena 

de multa fixa de R$ 2.000,00 (dois mil reais). OPINO por determinar que o 

réu tome as providências necessárias no sentido de retirar o nome da 

parte autora dos cadastros restritivos de crédito, no prazo de 10 (dez) 

dias, sob pena de multa fixa que OPINO fixar em R$ 2.000,00 (dois mil 

reais). OPINO por determinar à r. Secretaria a adoção das providências 

necessárias para a retirada das negativações aqui discutidas, no valor 

acima apontado, caso o réu não o faça. DO PLEITO PELOS DANOS 

MORAIS No que concerne aos danos morais, os fatos relatados são 

suficientes a ensejar a exacerbação dos sentimentos do homem médio, 

acarretando à Ré a obrigação de indenizar o consumidor pelo abalo moral 

sofrido, o qual OPINO por reconhecê-lo na modalidade in re ipsa. Ora, há 

evidente violação da boa-fé contratual e indevida exposição da parte 

Autora a sentimentos como insegurança jurídica e revolta, ao ver seu 

nome exposto à negativação infundada, demonstrando a clara negligência 

da Ré, e sua falha na prestação do serviço. Assim aduz a jurisprudência: 

DANO MORAL Negativação do nome da recorrida, sem justa razão 

Inexistência de relação jurídica que desse lastro à conduta - Dano moral 

configurado - Manutenção da r. sentença de primeiro grau que arbitrou a 

indenização no valor de R$12.000,00. (VILLAR, Claudio Teixeira. Recurso 

inominado 3004013-64.2013.8.26.0477. J. em 24 Abr. 2015. Disp. em 

www.tjsp.jus.br. Acesso em 24 Ago. 2017.) E, no que tange à 

quantificação do dano moral, insta ressaltar que não há critérios legais e 

pré-estabelecidos para o seu arbitramento incumbindo ao Juiz, por seu 

prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso 

concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os 

princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Deve-se apurar um 

montante equilibrado que sirva como desestímulo para a repetição do fato 

danoso, e represente à vítima uma compensação financeira que, de 

alguma forma, amenize o seu sofrimento injustamente suportado, levando 

em consideração, dentre outros, a situação econômica das partes, a 

intensidade do sofrimento, a gravidade e grau de culpa da Ré, bem como 

as circunstancias que envolveram os fatos, de modo que não signifique 

um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante 

na causadora do mal. Sopesando os fatos ocorridos e incontroversos nos 

autos e, ainda, os critérios comumente utilizados pelos Tribunais para sua 

fixação, reputo justa e razoável a condenação da parte Ré ao pagamento 

da importância de R$ 6.000,00 (seis mil reais), como medida de caráter 

pedagógico. DISPOSITIVO Isso posto, após analisar as versões fáticas e 

documentações trazidas por ambas as partes: 1. OPINO por rejeitar a 

preliminar de inépcia da inicial. NO MÉRITO: 2. OPINO por reconhecer a 

relação de consumo entre as partes, e por DEFERIR a inversão do ônus da 

prova em favor da parte Autora, nos termos do artigo 6º, VIII do CDC. 3. 

OPINO pela procedência total dos pedidos iniciais, nos termos do artigo 

487, I do CPC/15, reconhecendo a falha na prestação do serviço do Réu, 

para DECLARAR A INEXISTÊNCIA DO DÉBITO NO VALOR DE R$ 308,07, 

bem como a nulidade de qualquer cobrança sob o mesmo subsídio, sob 

pena de multa fixa de R$ 2.000,00 (dois mil reais). 4. OPINO por determinar 

que o réu tome as providências necessárias no sentido de retirar o nome 

do autor dos cadastros restritivos de crédito, no prazo de 10 (dez) dias, 
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sob pena de multa fixa que OPINO fixar em R$ 2.000,00 (dois mil reais). 5. 

OPINO por determinar à r. Secretaria a adoção das providências 

necessárias para a retirada da negativação aqui discutida, mediante 

SERASA JUD, caso o réu não o faça. 6. No que concerne aos danos 

morais, OPINO por reconhecê-lo na modalidade in re ipsa, e por condenar 

a parte Ré à ressarci-lo no valor justo e razoável que OPINO por arbitrar 

na proporção de R$ 6.000,00 (seis mil reais), como medida de caráter 

pedagógico, corrigidos monetariamente (INPC) e acrescidos de juros de 

mora de 1% ao mês. Os juros de mora incidem desde o evento danoso 

(07/11//2019) e a correção monetária, a partir desta data. Sem custas 

processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 

55, ambos da Lei nº 9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de 

Direito do 2º Juizado para apreciação e homologação, de acordo com o 

artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, intimem-se as partes, através de 

seus patronos. João Manoel Pasqual Ferrari Juiz Leigo Vistos, etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de 

sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95 e art. 8º, § único da LC nº 270/07-MT. Transitada em julgado, 

nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário, com as cautelas de 

estilo. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito em Substituição 

Legal
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Autos nº 1012313-29.2019.8.11.0001 Reclamante: 

ALEXANDRA DE MORAIS FREITAS Reclamada: B2W COMPANHIA DIGITAL 

PROJETO DE SENTENÇA Visto etc. Dispensado o relatório, nos termos do 

art. 38 da Lei n. 9.099/95. DA JUSTIÇA GRATUITA De início, ressalta-se 

que o artigo 54 da Lei nº 9.099/95 assegura o acesso gratuito ao juizado 

especial, em primeiro grau de jurisdição. Logo, eventual peculiaridade 

sobre condições de arcar com custas e despesas, deverá ser formulada 

em segunda instância, caso haja prolação de recurso. DA ANÁLISE DA 

PRELIMINAR SUSCITADA PELA RÉ A presente demanda foi proposta em 

desfavor da empresa B2W COMPANHIA DIGITAL. Em defesa tempestiva 

(ID. 27459962), a Ré asseverou-se como ilegítima para figurar no polo 

passivo da demanda, sob a justificativa de que a mesma funciona como 

uma plataforma MARKETPLACE de negociação entre o consumidor e uma 

terceira pessoa que seria a de fato responsável pela transação. Sabe-se 

que a legitimidade ad causam é bilateral “pois o autor está legitimado para 

propor ação em face daquele réu, e não de outro” (DIDIER JUNIOR, Fredie. 

Curso de direito processual civil: Teoria geral do processo e processo de 

conhecimento. Vol. 01. 12 ed. Bahia: Juspodium, 2010. p. 204.) Ao 

analisarmos os documentos apresentados à inicial, tem-se que, de fato, 

todos os e-mails, boletos e transações, dizem respeito à Americanas.com 

(B2W), todas as tratativas, reclamações, pagamentos, comunicados foram 

feitos entre a empresa reclamada e a consumidora, sendo assim, a mesma 

de forma inequívoca participou da cadeia de relação de consumo. 

Importante destacar que no presente caso a consumidora escolheu a 

compra online após comparecimento a loja física, ou seja, optou por 

contratar a autora, razão pela qual OPINO por afastar a ilegitimidade 

passiva suscitada. DO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE Prosseguindo 

o feito em desfavor da empresa B2W COMPANHIA DIGITAL, percebo que 

o processo se encontra maduro para julgamento, e que é desnecessária a 

produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao julgamento 

antecipado da lide, conforme o art. 330, I do CPC. Oportunizada a 

conciliação (id. 27624685), as partes compareceram, mas optaram por 

prosseguir com a demanda. DA RELAÇÃO DE CONSUMO Esclarece-se 

que a relação travada entre as partes é de natureza consumerista, nos 

termos dos artigos 2º e 3º do CDC, devendo ser aplicado ao caso os 

ditames contidos legislação de consumo, inclusive com relação ao ônus da 

prova, cuja inversão OPINO por deferir nesta oportunidade, nos termos do 

artigo 6º, VIII. DA ANÁLISE DA RESPONSABILIDADE CIVIL A autora afirma 

ter comparecido a uma loja física das Lojas Americanas para adquirir um 

aparelho celular, momento no qual lhe foi comunicado que o mesmo 

aparelho sairia mais barato caso fosse adquirido pelo site da loja. Sendo 

assim, o pagamento do aparelho em comento foi realizado na loja, 

conforme comprovado pelo id. 25047285, 25047287 e 25047290. Diante 

disso, a ré lhe enviou um e-mail, afirmando a comprovação do pedido e do 

pagamento (id. 25047287) e que o produto estava sendo preparado para 

entrega (id. 25047290), tendo lhe sido enviada a nota fiscal da compra 

mencionada (id. 25047791). A autora afirma que não recebeu o bem 

adquirido, anexou aos autos diversos comprovantes de reclamação, como 

é possível constatar dos id. 25047795, 25047796 e 25047800. Em 

contestação tempestiva (id. 27459962), a ré afirma que a venda foi 

realizada por uma terceira empresa, por meio de sua plataforma, e que 

existe em seu sistema informação de que o produto foi entregue dentro do 

prazo ajustado, conforme print de tela sistêmica anexada ao id. 27459963. 

A parte autora apresentou impugnação no id. 28278174. Para fins de 

responsabilização civil, faz-se necessário a presença de três requisitos: 

Ato ilícito, dano e nexo causal entre eles. Da análise dos documentos 

apresentados pela Autora, leva-se a crer que todos os passos para a 

aquisição do produto, se deram dentro do sítio eletrônico da 

Americanas.com: As publicidades que lhes foram encaminhadas, o 

pagamento realizado na loja física da ré, assim como os e-mails da 

transação e tratativas quanto a ausência da entrega do bem adquirido. 

Deve-se esclarecer que a Ré é responsável pela segurança do serviço 

que disponibiliza aos consumidores, independentemente da relação civil 

entre a ré e outras empresas. Importante destacar que todos os 

documentos acostados na defesa são unilaterais, e não prestam a 

comprovar a efetiva entrega, ora discutida nos autos, tendo em vista que 

a ré apenas acostou telas sistêmicas, deixando de trazer aos autos prova 

contundente quanto a entrega do bem. No caso em tela, tem-se que a Ré, 

na oportunidade defensiva, não logrou êxito em demonstrar a existência 

inequívoca da entrega. Trouxe apenas telas sistêmicas, sobre as quais a 

jurisprudência já reconheceu que “são documentos produzidos 

unilateralmente e, portanto, inservíveis para prova da existência de 

relação jurídica entre as partes.” ((N.U 1001836-06.2018.8.11.0025, 

TURMA RECURSAL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, 

Julgado em 12/07/2019, Publicado no DJE 15/07/2019). Sob esse contexto, 

entendo que o fato da Autora ter adquirido o produto em sítio eletrônico 

indicado como da Ré, com o seu timbre, lhe gerou a confiança na 

transação efetuada, e a expectativa de que o produto lhe seria entregue 

nas condições estipuladas, sobretudo, pelo fato da autora ter realizado o 

pagamento integral do bem diretamente em loja física da ré. Assim, OPINO 

por reconhecer o ato ilícito da Ré no presente caso, seja por 

operacionalizar a venda, sem, efetivamente, entregar o produto, seja por 

não fornecer à consumidora a segurança esperada, o que viola, 

claramente, o artigo 6º, I e VI do CDC. E, presente se encontra o nexo 

causal, ou seja, “o vínculo, a ligação ou relação de causa e efeito entre a 

conduta e o resultado” (CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de 

responsabilidade civil. 6. ed. São Paulo: Malheiros, 2005. p. 71.), pois, não 

fosse a conduta da Ré, em não entregar o produto adquirido. Logo, a 

prova dos autos tem verossimilhança o bastante para se afirmar que os 

fatos se deram como narrado pela autora no sentido de que, apesar de ter 

havido o pagamento do valor pelo produto adquirido, não houve a entrega 

do produto, sequer justificativas plausíveis para tanto. No caso em tela, 

vê-se, ainda, que a ré não adotou qualquer postura hábil à solucionar o 

problema apresentado, seja em explicar o ocorrido à autora, seja em 

providenciar, de maneira clara e eficaz, alternativas aos fatos. Pois bem. 

A responsabilidade por eventual vício/defeito da prestação do serviço, por 

conseguinte, é objetiva, nos termos do artigo 14, §1º CDC, não se 

perquirindo acerca do elemento subjetivo. DOS DANOS MATERIAIS E os 

atos ilícitos perpetrados pela Ré, causaram à autora danos na esfera 

material, ou seja, aqueles “consistentes em prejuízos de ordem econômica 

suportadas pelo ofendido” (GONÇALVES, Carlos Roberto. 

Responsabilidade Civil. 12 ed. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 747.), pois, 

apesar de comprovadamente, ter pago o valor do produto à ré, não o 

recebeu. Tem-se que a Autora pagou à Ré o valor de R$ 285,71 (duzentos 

e oitenta e cinco reais e setenta e um centavos), que com a incidência de 

correção monetária, perfaz a quantia de R$ 286,49 (duzentos e oitenta e 

seis reais e quarenta e nove centavos). Assim, nos termos do artigo 186 

do C.C. e artigo 6º, VI do CDC, OPINO por condenar a Ré à ressarcir, de 

forma simples, o valor de R$ 286,49 (duzentos e oitenta e seis reais e 

quarenta e nove centavos). Sob os danos materiais deverão incidir juros 
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de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária 

(INPC) a partir do efetivo pagamento. DOS DANOS MORAIS Em relação 

aos danos morais, entendo ser pertinente. É sabido que o dano extra 

patrimonial diz respeito à violação dos direitos ligados à dignidade humana, 

e a doutrina especializada e a jurisprudência dominante do Superior 

Tribunal de Justiça vêm entendendo ser dispensável a prova de sua 

ocorrência, por se encontrar ínsito na própria ilicitude, de modo que, 

provada a conduta antijurídica, demonstrado está o dano moral, à guisa de 

uma presunção natural, que decorre das regras de experiência comum. 

Em casos semelhantes, tem decidido a jurisprudência do Egrégio Tribunal 

de Justiça de Mato Grosso: APELAÇÃO CÍVEL - PROCESSUAL CIVIL - 

AÇÃO DECLARATÓRIA - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COMPRA 

DE PRODUTO VIA INTERNET - RESCISÃO DO CONTRATO PELA NÃO 

ENTREGA DO PRODUTO - DESRESPEITO PERANTE O CONSUMIDOR - 

DANOS MORAIS - CONFIGURAÇÃO – PREQUESTIONAMENTO DA 

MATÉRIA- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1- O descumprimento 

contratual praticado na não entrega de produtos adquiridos pela internet, 

configura desrespeito perante o consumidor e é suficiente para ensejar a 

sua responsabilidade da empresa pela má-prestação dos serviços e pelos 

danos sofridos pelos seus clientes, passível assim de indenização por 

danos morais (Ap 31413/2017, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, 

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 03/05/2017, Publicado no DJE 

09/05/2017) (TJ-MT - APL: 00152479020158110041 31413/2017, Relator: 

DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 03/05/2017, 

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/05/2017). APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – 

COMPRA DE PRODUTO PELA INTERNET – NÃO ENTREGA DO PRODUTO - 

FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – AUSÊNCIA DE PROVAS ACERCA 

DAS TENTATIVAS DE ENTREGA – ÔNUS DA RÉ – ATO ILÍCITO 

CONFIGURADO – DANO MORAL CARACTERIZAÇÃO – QUANTUM 

INDENIZATÓRIO PROPORCIONAL E RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – 

RECURSO DESPROVIDO. 1. Incumbia à ré demonstrar, por meio de prova 

idônea, fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora (CPC, 

art. 333, II), consubstanciado, principalmente, na demonstração de que 

houve a tentativa de entrega do produto pela transportadora ou, ainda, 

que houve a tentativa de ressarcimento; contudo, não há qualquer prova 

nesse sentido ou em qualquer outro, eis que a apelante sequer juntou 

documentos quando da apresentação da contestação. 2. Os danos morais 

são cabíveis quando os fatos ultrapassam o mero aborrecimento e/ou 

transtorno diário do consumidor e atingem a esfera íntima da vítima, 

principalmente os seus direitos de personalidade. 3. O quantum da 

indenização por danos morais deve ser fixado com observância dos 

princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como das 

circunstâncias da causa, em especial o tempo de manutenção da 

inscrição indevida do consumidor no órgão de restrição ao crédito. (Ap 

135900/2015, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 21/10/2015, Publicado no DJE 26/10/2015) (TJ-MT - 

APL: 00046069420148110003 135900/2015, Relator: DESA. SERLY 

MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 21/10/2015, SEXTA CÂMARA 

CÍVEL, Data de Publicação: 26/10/2015) Assim, principalmente quando se 

depara com a angústia vivida pela Autora ao adquirir um produto, e não 

tê-lo entregue, por desídia da Ré, frustrando a sua expectativa, seja na 

conduta propriamente dita, seja na inércia da Ré em solucionar o problema 

de forma administrativa, não lhe propiciando a segurança que deveria 

pairar nas relações de consumo. Sopesando tais orientações, e ao 

ponderar as circunstâncias do caso, reputo apropriada e condizente a 

fixação da verba indenizatória por danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais), o que entendo satisfazer a justa proporcionalidade entre o ato ilícito 

e o constrangimento causado, e atender ao caráter compensatório e 

inibidor a que se propõe a pretensão indenizatória. CONCLUSÃO Isso 

posto, após a análise das versões fáticas trazidas por ambas as partes, 

OPINO por afastar as preliminares suscitadas, e no MÉRITO: 1. OPINO 

PELA PROCEDÊNCIA PARCIAL dos pedidos da inicial, nos termos do artigo 

487, I do CPC/15, para reconhecer a relação de consumo, nos termos dos 

artigos 2º e 3º do CDC, com a inversão do ônus da prova em favor da 

autora, consoante artigo 6º, VIII; 2. OPINO por condenar a ré, à ressarcir, 

de forma simples, o valor de R$ 286,49 (duzentos e oitenta e seis reais e 

quarenta e nove centavos), nos termos do artigo 186 do C.C. e artigo 6º, 

VI do CDC. Sob os danos materiais deverão incidir juros de 1% (um por 

cento) ao mês a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir do 

efetivo pagamento; 3. OPINO por reconhecer os danos morais sofridos 

pela autora, e CONDENAR a ré à indenizar a autora pelos danos morais 

sofridos, R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescido de juros de 1% ao mês e 

correção monetária pelo INPC. Os juros de mora incidem desde o evento 

danoso e a correção monetária a partir da prolação desta sentença. Sem 

custas processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos 

artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. À consideração da 

Excelentíssima Juíza de Direito do 2º Juizado, para análise e homologação 

de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, intimem-se as 

partes, através de seus patronos. Amanda de Castro Borges Reis Juíza 

Leiga Vistos; Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, 

o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40, da 

Lei n.º 9.099/95 e art. 8º parágrafo único, da LC n.º 270/07 – MT. 

Transitada em julgado, nada sendo requerido, arquiva-se. Publica-se 

eletronicamente. Intimem-se. Cumpra-se. Jorge Alexandre Martins Ferreira 

Juiz de Direito em substituição legal
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1015873-76.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

SANDRA MARIA FIGUEIREDO DANTAS MONTEIRO REQUERIDO: GOL 

LINHAS AEREAS S.A. PROJETO DE SENTENÇA Vistos etc. Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. DA JUSTIÇA GRATUITA 

O artigo 54 da Lei nº 9.099/95 assegura o acesso gratuito ao juizado 

especial, em primeiro grau de jurisdição, ao passo que eventual 

peculiaridade sobre condições de arcar com custas e despesas, deverá 

ser formulado em segunda instância, caso haja prolação de recurso. DO 

JULGAMENTO ANTECIPADO Verifico que em audiência de conciliação (id. 

27636547), as partes afirmaram que se reportavam a contestação e 

impugnação quanto a produção de provas. Da análise dos autos verifico 

que se encontra apto para julgamento, posto que desnecessária a 

produção de outras provas para o convencimento motivado do artigo 371 

do CPC/15. Outrossim, “(...) a produção probatória se destina ao 

convencimento do julgador e, sendo assim, pode o juiz rejeitar a produção 

de determinadas provas, em virtude da irrelevância para a formação de 

sua convicção(...)”(TJ-BA - APL: 05598098420168050001, Relator: 

Antonio Cunha Cavalcanti, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 

02/10/2018), razão pela qual OPINO pelo julgamento antecipado do mérito, 

conforme o art. 355, I do CPC/15. DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA 

Cumpre anotar que é pacífico o entendimento de que o caso em comento 

deve ser analisado sob a égide do Código de Defesa do Consumidor, já 

que a parte autora e ré se amoldam aos conceitos de consumidor e 

fornecedor esclarecidos no artigo 2º e 3º do aludido diploma legal. E, 

nesse sentido, entende a jurisprudência pátria quanto à relação de 

consumo existente entre as partes no transporte aéreo: “Aplica-se ao 

transporte aéreo as regras do Código de Defesa do Consumidor, bem 

como a teoria do risco do empreendimento, segundo a qual todo aquele 

que se disponha a exercer alguma atividade no campo do fornecimento de 

bens e serviços tem o dever de responder pelos fatos e vícios resultantes 

do empreendimento, independentemente de culpa.” (DORIGATTI, Nelson. 

Procedimento do Juizado Especial Cível 246870220168110001/2016. J. em 

19 Out. 2016. Disp. em www.tjmt.jus.br. Acesso em 22 Abr. 2017.) 

Reconhecida a incidência da legislação de consumo e a vulnerabilidade da 

parte autora, consequentemente deve-se incidir, também, a inversão do 

ônus probatório, o que desde já OPINO por deferir, nos termos do artigo 

6º, VIII do CDC. DA RESPONSABILIDADE CIVIL Trata-se de Ação de ação 

por Danos Morais. A autora adquiriu passagens aéreas da ré no trecho 

Cuiabá/MT – Rio de Janeiro/RJ. A previsão de chegada ao Rio de 

Janeiro/RJ estava contratada para o dia 25/10/2019 às 16:10 (id. 

25878908). Acontece que, conforme comprovado (id. 25878909), a ré 

entrou em contato com a autora, informando necessidade de alteração da 

malha aérea, oferecendo outras opções de voo, e as partes então 

pactuaram a partida da autora no dia 25/10/2019 às 05:30 e chegada ao 

destino no dia 25/10/2019 às 14:10, conforme documento de id. 25878910. 
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É possível constatar, acontece que ao comparecer ao aeroporto para 

realizar a decolagem, a autora foi informada que este segundo voo 

também havia sido cancelado, também por necessidade de adequação na 

malha aérea. Sendo assim, a ré lhe ofereceu embarque para o mesmo dia, 

porém as 14:20 e que chegaria ao destino final às 17:15. Nota-se que do 

horário ajustado pelas partes, houve um atraso de quase nove para a 

decolagem. Registra-se que a autora já era idosa nos termos da lei na 

época dos fatos. A Ré, em defesa tempestiva, reconhece o cancelamento 

do voo inicialmente adquirido, mas afirma, de maneira genérica, que os 

fatos se deram em razão de readequação de malha aérea. Não acostou 

qualquer documentação à defesa. A parte autora apresentou impugnação 

no id. 28445434 reiterando os pedidos da inicial. Pois bem. Da análise dos 

Autos, principalmente dos bilhetes apresentados pela autora à inicial, 

tem-se que é incontroverso alteração no voo inicialmente contratado, o 

que representa um atraso considerável de quase 09 horas para a 

decolagem prevista. Observo, ainda, que a ré não comprovou ter prestado 

assistência material ou mesmo informações claras e precisas quanto às 

razões do atraso, bastando-se em fundamentar na suposta readequação 

da malha aérea, sem qualquer documento que assim corroborasse. Para 

que a ré seja responsabilizada civilmente, faz-se necessário três 

requisitos: Ato ilícito, dano e nexo causal. Pois bem. A alteração dos voos 

inicialmente contratados, e o atraso para se chegar ao destino final, são 

fatos incontroversos, inclusive, o que ocorreu por duas vezes no 

presente caso. A Companhia Aérea que se dispõe à prestar o aludido 

serviço, deve zelar pela segurança dos seus passageiros, e pela 

observância dos horários estabelecidos, posto que imprescindíveis para a 

aquisição das passagens. No caso em tela, observa-se que a ré não 

logrou êxito em demonstrar as reais razões para o alteração dos voos, 

como a suposta readequação da malha aérea, sequer demonstrou 

efetivamente, a prestação de informações claras e precisas ao 

consumidor, ou a assistência material, com defesa genérica. Da análise 

dos fatos, vê-se que a autora foi vítima de uma prestação de serviço 

desidiosa, que fez com que a mesma fosse submetida a um atraso 

considerável do horário inicial aprazado de chegada. Em momento algum, 

viu-se condutas da ré para esclarecer a consumidora, na oportunidade, 

exatamente o que estava ocorrendo em relação aos voos, sequer prestar 

assistência, deixando de observar o ônus probatório que lhe é peculiar, 

consoante artigo 373, II do CPC/15, não apresentando provas 

desconstitutivas, modificativas ou extintivas do direito da parte autora. 

Ora, o consumidor, ao adquirir a passagem, confia na prestação de 

serviço para que o voo decole e aporte ao destino final, no horário 

aprazado, e cabe a ré honrar com tal obrigação. Portanto, a falta de 

assistência adequada ao passageiro, o atraso incontroverso para chegar 

ao destino final, e, ainda, a falta de informações concretas pelos 

prepostos da ré, configura falha na prestação dos serviços, e ato ilícito, 

nos termos dos artigos 186 do Código civil, c/c 14, caput, do CDC, quando 

viola a dinâmica do direito do consumidor, deixando de atender à 

necessidade do consumidor, o que viola o artigo 6º, I, II, III, IV e VI do CDC. 

Ressalta-se que o atraso foi de quase 9 (nove) horas, período que, em 

momento algum, pode ser considerado como razoável. Caracterizada, 

então, a má prestação de serviço por parte da ré, que não logrou êxito em 

comprovar fatos para se eximir de sua responsabilidade. Ultrapassada 

essa nuance, devemos analisar os danos morais propriamente ditos, 

principalmente em harmonia ao princípio constitucional da dignidade da 

pessoa humana, e ao artigo 5º, V e X da Constituição Federal. No caso em 

tela, não se pode deixar de reconhecer o sofrimento advindo da ineficácia 

da prestação dos serviços por parte da ré, não só pela frustração da 

expectativa da autora em aportar no destino no horário aprazado, como 

também em não demonstrar tê-lo tratado de maneira digna, para tentar 

mitigar os danos causados pelo aludido atraso, o que faz presente o nexo 

causal, ou seja, “o vínculo, a ligação ou relação de causa e efeito entre a 

conduta e o resultado” (CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de 

Responsabilidade Civil. 6ª ed. São Paulo: Malheiros, 2005. P. 71.) 

Consequentemente, OPINO o deferimento do pedido de indenização por 

danos morais in re ipsa, pois, indubitavelmente ultrapassam a seara do 

mero desconforto, configurando efetiva lesão à personalidade. Entendo, 

ainda, que não que prevalecer a tese de mero dissabor, principalmente 

considerando a angústia sofrida pela autora com a sensação de 

insegurança causada pelo atraso, posterior cancelamento, e falta de 

assistência. E assim tem decidido a jurisprudência pátria: Transporte 

aéreo-Passageiro impossibilitado de embarcar em conformidade com as 

condições contratadas, por conta de remanejamento da malha aérea 

-Inocorrência de evento excludente da responsabilidade civil-Dano moral 

comprovados e caracterizados-Necessidade de readequação do valor em 

vistas das circunstâncias subjetivas e objetivas–Recurso parcialmente 

provido. (POZ, Luiz Fernando Cardoso Dal. Recurso inominado n. 

1005670-93.2018.8.26.0576. J. em 15 Abr. 2019. Disp. em 

www.tjsp.jus.br. Acesso em 21 Abr. 2019.) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – 

TRANSPORTE AÉREO – INTERESSE PROCESSUAL EVIDENCIADO - 

ATRASO/CANCELAMENTO DE VOO INJUSTIFICADO - SUPOSTA 

READEQUAÇÃO DA MALHA AÉREA – FATO NÃO COMPROVADO - 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS 

SERVIÇOS – TRANSTORNOS QUE EXTRAVASARAM OS LIMITES DA 

RAZOABILIDADE – DANOS MORAIS EVIDENCIADOS - INDENIZAÇÃO 

DEVIDA. DANO MORAL - PREJUÍZO - IN RE IPSA - FIXAÇÃO QUE DEVE 

CONSIDERAR OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE 

E DE ACORDO COM AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO – RECURSO 

IMPROVIDO. (SOUZA, Antonio Roberto Andolfatto de. Recurso inominado 

n. 1029146-63.2018.8.26.576. J. em 08 Abr. 2019. Disp. em 

www.tjsp.jus.br. Acesso em 22 Abr. 2019.) Portanto, resta claro o dever 

da ré em prestar um serviço de qualidade, e não ter submetido a autora ao 

cancelamento do voo, e atraso para aportar ao destino final. Situação que 

foge completamente da esfera do mero dissabor. Assim, OPINO por 

reconhecer os danos morais na modalidade in re ipsa, e condenar a ré à 

ressarci-los. DA QUANTIFICAÇÃO DOS DANOS MORAIS Provada a 

ofensa e o dano moral, sua reparação é impositiva, na forma dos art. 944 

e seguintes do Código Civil. Para o arbitramento dos valores, é 

imprescindível conjugar alguns critérios, como a situação econômica da 

lesada, a intensidade do sofrimento, a gravidade da conduta e as 

circunstâncias que envolvem o caso. No caso, esses elementos me 

autorizam a fixar a indenização dos danos morais em R$ 2.000,00 (dois mil 

reais), quantia essa que atende aos critérios da razoabilidade e 

proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da 

parte autora, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a 

reiteração da prática ilícita. 1. Ante o exposto, julgo parcialmente 

procedente a pretensão contida na inicial para o fim de CONDENAR, a título 

de danos morais, a empresa ré ao pagamento da importância de R$ 

2.000,00 (dois mil reais), corrigida monetariamente pelo INPC como medida 

de caráter pedagógico, corrigidos monetariamente (INPC) e acrescidos de 

juros de mora de 1% ao mês. Os juros de mora incidem desde o evento 

danoso (25/10/20019) e a correção monetária a partir desta data. Sem 

custas processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos 

artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. À consideração da 

Excelentíssima Juíza de Direito do 2º Juizado para apreciação e 

homologação, de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, 

intime-se as partes, através de seus patronos. Amanda de Castro Borges 

Reis Juíza Leiga Vistos, etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma 

do art. 40, da Lei n.º 9.099/95 e art. 8º parágrafo único, da LC n.º 270/07 – 

MT. Transitada em julgado, nada sendo requerido, arquiva-se. Publica-se 

eletronicamente. Intimem-se. Cumpra-se. Jorge Alexandre Martins Ferreira 

Juiz de Direito em substituição legal

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006668-23.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO THADEU GUERRA E SILVA OAB - MT16862 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ PROCESSO: 1006668-23.2019.8.11.0001. POLO ATIVO: 

JOAO BATISTA DA SILVA POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A PROJETO DE SENTENÇA Vistos etc. 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. DA 

JUSTIÇA GRATUITA O artigo 54 da Lei nº 9.099/95 assegura o acesso 

gratuito ao juizado especial, em primeiro grau de jurisdição, ao passo que 
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eventual peculiaridade sobre condições de arcar com custas e despesas, 

deverá ser formulado em segunda instância, caso haja prolação de 

recurso. DA RELAÇÃO DE CONSUMO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA 

In casu, é oportuno esclarecer que a relação travada entre as partes é de 

natureza consumerista, nos termos do artigo 17º do CDC, razão pela qual 

devem ser aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do 

Consumidor, inclusive com relação ao ônus da prova, cuja inversão OPINO 

por se deferir nesta oportunidade, nos termos do artigo 6º, VIII, 

principalmente considerando que a ré teria maior facilidade de comprovar 

o vínculo contratual e a legitimidade da negativação. DO JULGAMENTO 

ANTECIPADO DO MÉRITO Em audiência de conciliação, id. 25270184, as 

partes se reportaram a contestação e impugnação quanto as provas a 

serem produzidas. Verifico que o feito se encontra apto para julgamento, 

sendo desnecessária a produção de outras provas para o convencimento 

motivado, nos termos do artigo 371 do CPC/15, inclusive a audiência de 

instrução, considerando que o feito demanda prova meramente 

documental, razão pela qual OPINO para o julgamento antecipado da lide, 

conforme o art. 355, I do aludido diploma legal. DO MÉRITO Trata-se de 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. A parte autora alega que a 

fatura vencida no dia 08/08/2019 foi paga no dia 31/08/2019 e que no dia 

02/09/2019 a parte ré teria realizado a suspensão do fornecimento por 

inadimplência, e após conversar com os prepostos e apresentar o 

comprovante de pagamento foi feita a religação, sendo que a unidade de 

consumo ficou de 15/20 minutos sem fornecimento de energia. Com efeito, 

a solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do 

Código de Processo Civil que estabelece que compete ao autor provar o 

fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou 

extintivo do referido direito. Além disso, segundo a regra contida nos 

artigos 300 e 302 do Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na 

contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de 

direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem 

verdadeiros os fatos não impugnados. No caso vertente, não restou 

demonstrado defeito da prestação do serviço, uma vez que a cobrança e 

a interrupção no fornecimento de energia ocorreram devido à ausência de 

pagamento da fatura vencida no dia 08/08/2019, vencida há vários dias, 

tendo em vista que o pagamento se deu apenas no dia 31/08/2019. 

Ressalta-se que o lapso temporal ocorrido do pagamento até a suspensão 

não foram dias úteis, logo sem expediente bancário, inclusive, com prévia 

comunicação, conforme documento de id. 25506004. Ora, a fatura havia 

sido paga com mais de 20 (vinte) dias de atraso, e o corte realizado, 

conforme apontado pelo autor foi de 15/20 minutos, ló,GO, capaz de gerar 

um aborrecimento pela situação, mas não um dano moral, tendo em vista 

que o autor deu causa ao corte ao fazer o pagamento com mais de vinte 

dias de atraso. Dessa forma, a parte ré, em contestação demonstrou a 

legitimidade da cobrança, de forma que indica a obrigação de pagar que 

atinge a esfera jurídica da parte autora. No que tange ao corte de energia, 

o artigo 128 da Resolução 414/2010 da ANEEL autoriza a Reclamada a 

condicionar a religação do fornecimento de energia elétrica quando 

existam débitos pendentes de pagamento. Art. 128. Quando houver 

débitos decorrentes da prestação do serviço público de energia elétrica, a 

distribuidora pode condicionar à quitação dos referidos débitos: I – a 

ligação ou alteração da titularidade solicitadas por quem tenha débitos no 

mesmo ou em outro local de sua área de concessão; e II – a religação, 

aumento de carga, a contratação de fornecimentos especiais ou de 

serviços, quando solicitados por consumidor que possua débito com a 

distribuidora na unidade consumidora para a qual está sendo solicitado o 

serviço. Por fim, não havendo, conduta ilícita da reclamada, senão o 

exercício regular de um direito, pois é cediço que o inadimplemento é 

causa pela qual se admite a suspensão dos serviços, força reconhecer a 

legitimidade da cobrança, bem como, que a hipótese é de improcedência 

dos pedidos. Ante o exposto, julgo improcedentes os pedidos, e o faço, 

com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 269, I, do Código de 

Processo Civil. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, 

nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. À 

consideração da Excelentíssima Juíza de Direito do 2º Juizado para 

apreciação e homologação, de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. 

Homologada, intime-se as partes, através de seus patronos. Amanda de 

Castro Borges Reis Juíza Leiga Vistos, etc. Homologo, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo(a) 

Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40, da Lei nº 9.099/95, e art. 8º, 

parágrafo único, da LC n.º 270/07-MT. Transitada em julgado, nada sendo 

requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intimem-se. 

Cumpra-se. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito em 

substituição legal

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010710-18.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ESTELA MARIA CONCEICAO CORREIA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS AIRES TATAIRA DOS SANTOS OAB - MT24213/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DAYCOVAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1010710-18.2019.8.11.0001. 

INTERESSADO: ESTELA MARIA CONCEICAO CORREIA REQUERIDO: 

BANCO DAYCOVAL S/A Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos 

do art. 38 da Lei n. 9.099/95. GRATUIDADE DA JUSTIÇA A concessão dos 

benefícios da Justiça Gratuita não tem cabimento nesta fase processual, 

uma vez que o acesso ao primeiro grau em sede de Juizado Especial 

independe do recolhimento de custas, taxas ou despesas processuais, 

conforme dispõe o artigo 54 da Lei nº 9.099/95. Portanto, remete-se a 

discussão para a fase de admissibilidade de eventual recurso inominado 

que possa futuramente ser interposto. DA REVELIA DA RÉ A parte ré, 

devidamente citada/intimada para comparecer à audiência de conciliação 

(Documento de ID nº 27347705), não o fez, sequer justificou sua 

ausência, consoante se depreende da ata de ID nº 26765528. Ressalta-se 

que o artigo 20 da lei nº 9.099/95 estabelece que o não comparecimento 

do demandado à sessão de conciliação ou à audiência de instrução e 

julgamento, culmina na reputação da veracidade dos fatos alegados no 

pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do juiz. Sob esse 

contexto, OPINO por reconhecer a revelia da parte Ré e por lhe aplicar os 

seus efeitos, consoante artigo 344 do CPC. Ressalta-se que, mesmo 

diante da REVELIA, a defesa e documentos apresentados pela parte ré 

serão analisados. DO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE Da análise do 

processo, verifico que se encontra apto para julgamento, sendo 

desnecessária a produção de outras provas, como a própria audiência de 

instrução, para a formação do convencimento motivado preconizado no 

artigo 371 do CPC. Aliado a isso, verifico que somente a parte autora 

compareceu à audiência de conciliação e, diante da revelia da parte ré, 

torna-se desnecessária qualquer dilação probatória. Outrossim, “(...) a 

produção probatória se destina ao convencimento do julgador e, sendo 

assim, pode o juiz rejeitar a produção de determinadas provas, em virtude 

da irrelevância para a formação de sua convicção(...)”(TJ-BA - APL: 

05598098420168050001, Relator: Antonio Cunha Cavalcanti, Segunda 

Câmara Cível, Data de Publicação: 02/10/2018), razão pela qual passo ao 

julgamento antecipado do mérito, conforme o art. 355, I do CPC. Trata-se 

de Ação de Obrigação de Fazer c/c Repetição de Indébito c/c Indenização 

por Danos Morais. Alega a parte Autora que efetuou três contratos de 

empréstimo com o banco réu, todos no ano de 2011, a serem pagos em 72 

parcelas descontadas em folha de pagamento. Sustenta que já efetuou o 

pagamento de todas as parcelas, pelo que os descontos realizados em 

seu contracheque a partir de setembro de 2017 são indevidos, tendo sido 

descontado indevidamente até o presente momento o valor de R$ 

1.782,19, durante 25 meses. Requer, assim, que o réu seja compelido a 

cancelar os descontos que realiza na folha de pagamento da autora, a 

devolução em dobro dos valores descontados indevidamente, além de 

indenização por danos morais. Liminar indeferida à Decisão de ID nº 

24643373. Oportunizada a conciliação, somente a parte autora 

compareceu, conforme já exposto acima. A ré apresentou defesa, 

alegando que a autora realizou, na verdade, quatro empréstimos, que 

deveriam ter sido pagos em 84 prestações, sendo que os descontos em 

folha de pagamento somente irão findar em abril de 2020, pugnando pela 

improcedência da ação. DA RELAÇÃO DE CONSUMO – DA INVERSÃO DO 

ÔNUS PROBATÓRIO No caso, é oportuno esclarecer que a relação 

travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser 

aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do 

Consumidor, inclusive com relação ao ônus da prova, cuja inversão 

deferida à decisão de ID nº 24643373, OPINO por RATIFICAR nesta 

oportunidade. DA ANÁLISE DA RESPONSABILIDADE CIVIL Pela logística da 

responsabilidade civil, para que haja a condenação, faz-se necessário a 
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presença de três requisitos basilares: Ato ilícito, dano e nexo de 

causalidade entre eles. Alega a parte Autora que efetuou três contratos 

de empréstimo com o banco réu, todos no ano de 2011, a serem pagos em 

72 parcelas descontadas em folha de pagamento. Sustenta que já efetuou 

o pagamento de todas as parcelas, pelo que os descontos realizados em 

seu contracheque a partir de setembro de 2017 são indevidos, tendo sido 

descontado indevidamente até o presente momento o valor de R$ 

1.782,19. Em que pese o réu afirmar que foram quatro empréstimos e que 

seriam quitados em 84 parcelas, somente juntou aos autos um contrato 

assinado pela parte autora (Doc. de ID nº 26404947), firmado em outubro 

de 2012, a ser pago em 84 prestações. Os demais contratos juntados com 

a contestação são apócrifos e, portanto, não servem como meio de prova. 

Portanto, a parte ré somente comprovou a legalidade dos descontos 

mensais no valor de R$ 49,67, até o mês de setembro de 2019. 

Consequentemente, com relação aos valores que excede a parcela acima 

mencionada (R$ 49,67), entendo que a parte Ré não observou o ônus que 

lhe é atribuído pelo artigo 373, II do CDC, pois deveria ter colacionado aos 

autos qualquer subsídio que demonstrasse a legalidade de suas condutas, 

ainda mais quando a parte autora detalhou os contratos firmados entre as 

partes. Assim, a Ré não demonstrou fato impeditivo, extintivo ou 

modificativo ao direito pleiteado pela parte Autora, ou qualquer argumento 

forte o suficiente para subsidiar a legalidade dos descontos realizados na 

folha de pagamento da autora a partir de setembro de 2017, com exceção 

do acima mencionado, razão pela qual presume-se verdadeira a versão 

posta na inicial. Assim, têm-se que a autora afirmou a existência de 

descontos indevidos em seu contracheque por 25 meses, sendo que, dos 

valores apresentados pela parte autora na inicial, que totalizaram R$ 

1.782,18, a parte ré conseguiu comprovar a legitimidade da cobrança do 

valor mensal de R$ 49,67, valor este que, multiplicado por 25 (número de 

meses que a autora pretende ter declarada a ilegalidade dos descontos), 

monta R$ 1.241,75. Não comprovou a ré, portanto, a legalidade dos demais 

descontos refutados pela autora, no valor total de R$ 540,43. Ainda, a ré 

não comprovou a existência de nenhum contrato com previsão de 

desconto após o mês de setembro de 2019, pelo que deve suspender 

imediatamente qualquer desconto a ser realizado na folha de pagamento 

da parte autora. Logo, na esfera da responsabilidade civil, restou 

configurada a falha na prestação de serviço e o ato ilícito, nos termos do 

artigo 186 e 927 do C.C., sendo o nexo causal a própria cobrança 

indevida, razão pela qual OPINO por DECLARAR encerrada a relação 

contratual antes existente entre as partes e DETERMINAR que a ré 

suspenda definitivamente todas as cobranças realizadas na folha de 

pagamento da parte autora, sob pena de multa fixa de R$ 2.000,00 (dois 

mil reais). DA REPETIÇÃO DE INDÉBITO Como exposto em linhas 

anteriores, dos valores que a autora alega terem sido descontados 

indevidamente (R$ 1.782,18), a ré conseguiu comprovar a legitimidade 

para ter realizado descontos no valor total de R$ 1.241,75. Foi descontado 

indevidamente, portanto, da parte autora, o valor de R$ 540,43. Assim, 

OPINO por JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido de restituição, 

de forma dobrada, consoante autorizado pelo artigo 42, parágrafo único 

do CDC, para condenar a Ré a ressarcir à autora montante de R$ 

1.080,86. Sob o aludido valor deverão incidir juros de 1% (um por cento) 

ao mês a partir da citação (29/10/2019) e correção monetária (INPC) a 

partir do efetivo desconto. DOS DANOS MORAIS No que tange aos danos 

morais, OPINO por reconhecê-los na modalidade in re ipsa, pois a 

exposição da parte Autora a situações em demasia desgastantes, 

conforme já fartamente demonstrado em linhas anteriores, caracteriza má 

prestação de serviço, que gera um dano que extrapola a esfera do mero 

dissabor. Ressalto que a Ré não prestou à Autora a assistência devida, 

sequer as informações claras e transparentes, que são exigidas pelo 

artigo 6º, I, III e VI CDC, restando plenamente presente o nexo causal. E 

assim tem decidido a jurisprudência pátria: EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - 

CONTRATO DE EMPRÉSTIMO - COBRANÇA INDEVIDA - DANO MORAL - 

INDENIZAÇÃO - VALOR - FIXAÇÃO - PARÂMETROS. 1. A mera cobrança 

de dívida inexistente acarreta danos morais, a serem ressarcidos. 2. O 

valor da indenização por dano moral deve ser fixado examinando-se as 

peculiaridades de cada caso e, em especial, a gravidade da lesão, a 

intensidade da culpa do agente, a condição sócio-econômica das partes e 

a participação de cada um nos fatos que originaram o dano a ser 

ressarcido, de tal forma que assegure ao ofendido satisfação adequada 

ao seu sofrimento, sem o seu enriquecimento imotivado, e cause no 

agente impacto suficiente para evitar que provoque novo e igual atentado. 

(TJ-MG - AC: 10352170057926001 MG, Relator: Maurílio Gabriel, Data de 

Julgamento: 07/11/2019, Data de Publicação: 26/11/2019) No que tange ao 

quantum indenizatório, ressalto que para a fixação do dano moral à vista 

da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o seu 

arbitramento, incumbe ao juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às 

peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de 

indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade. A indenização por dano moral deve representar para a 

vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento 

impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para 

proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que não signifique 

um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante 

na causadora do mal a fim de dissuadi-la de novo atentado. Valor esse 

que entendo pertinente na proporção de R$ 3.000,00 (três mil reais), nos 

termos do artigo 944 do C.C. DISPOSITIVO Isso posto, após analisar as 

versões fáticas e documentações trazidas por ambas as partes, OPINO 

por 1. RECONHECER a relação de consumo entre as partes e RATIFICAR a 

inversão do ônus da prova deferida em favor da parte Autora à decisão 

de ID nº 24643373 2. DECRETAR a revelia da parte Ré e por lhe aplicar os 

seus efeitos, consoante artigo 344 do CPC. 3. JULGAR PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos iniciais, nos termos do artigo 487, I do CPC/15, 

reconhecendo a falha na prestação do serviço da Ré, bem como por 

DECLARAR encerrada a relação contratual antes existente entre as 

partes e DETERMINAR que a ré suspenda definitivamente todas as 

cobranças realizadas na folha de pagamento da parte autora, sob pena de 

multa fixa de R$ 2.000,00 (dois mil reais). 4. JULGAR PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido de restituição, de forma dobrada, consoante 

autorizado pelo artigo 42, parágrafo único do CDC, para condenar a Ré a 

ressarcir à autora montante de R$ 1.080,86. Sob o aludido valor deverão 

incidir juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação (29/10/2019) 

e correção monetária (INPC) a partir do efetivo desconto. 5. No que 

concerne aos danos morais, OPINO por reconhecê-lo na modalidade in re 

ipsa, e por condenar a Ré à ressarci-lo no valor justo e razoável que 

OPINO por arbitrar na proporção de R$ 3.000,00 (três mil reais), como 

medida de caráter pedagógico, corrigidos monetariamente (INPC) e 

acrescidos de juros de mora de 1% ao mês. Os juros de mora incidem 

desde o evento danoso (05/09/2017 – data do primeiro desconto indevido) 

e a correção monetária, a partir desta data. Sem custas processuais e 

sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da 

Lei nº 9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do 2º 

Juizado para apreciação e homologação, de acordo com o artigo 40 da lei 

9.099/95. Homologada, intimem-se as partes, através de seus patronos. 

João Manoel Pasqual Ferrari Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, para que 

surtam seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95 e art. 8º, § único 

da LC nº 270/07-MT. Transitada em julgado, nada sendo requerido, 

arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário, com as cautelas de estilo. Jorge Alexandre 

Martins Ferreira Juiz de Direito em Substituição Legal

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018734-35.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUDEMAR RIBEIRO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

Vistos, etc. Em análise aos autos, depreende-se que a parte reclamante 

deixou de comparecer à audiência de tentativa de conciliação, em que 

pese ter sido devidamente intimada, e não apresentou justificativa alguma 

para a ausência. Destaca-se que em âmbito de juizados especiais, é 

imprescindível a participação das partes em todas as audiências do 

processo, conforme preceitua o artigo 51 da Lei n°. 9.099/95, in verbis: 

Artigo 51. Extingue-se o processo além dos casos previstos em lei. I - 

quanto o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do 

processo. (...) Em razão do não comparecimento da parte autora à 

audiência, outro caminho não há senão extinguir o processo sem 
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julgamento do mérito. Desta forma, JULGO EXTINTO a presente 

reclamação sem resolução do mérito, nos termos do art. 51, I, da Lei n.º 

9.099/95. E, consequentemente, CONDENO a parte autora ao pagamento 

das custas processuais, conforme orientação contida no Enunciado 

28/FONAJE e CNGC, não podendo a parte repetir o ajuizamento desta 

ação, sem que haja prévio pagamento das custas processuais deste feito, 

uma vez que a medida tem caráter punitivo, não sendo abrangida, 

portanto, pela gratuidade da justiça. Ficam revogadas medidas liminares e 

outras tutelas de urgência eventualmente deferidas quando do 

ajuizamento da ação. Transitada em julgado a sentença, arquive-se o 

processo com as baixas necessárias. P.I.C. JORGE ALEXANDRE 

MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018773-32.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MATHEUS FREITAS LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

Vistos, etc. Em análise aos autos, depreende-se que a parte reclamante 

deixou de comparecer à audiência de tentativa de conciliação, em que 

pese ter sido devidamente intimada, e não apresentou justificativa alguma 

para a ausência. Destaca-se que em âmbito de juizados especiais, é 

imprescindível a participação das partes em todas as audiências do 

processo, conforme preceitua o artigo 51 da Lei n°. 9.099/95, in verbis: 

Artigo 51. Extingue-se o processo além dos casos previstos em lei. I - 

quanto o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do 

processo. (...) Em razão do não comparecimento da parte autora à 

audiência, outro caminho não há senão extinguir o processo sem 

julgamento do mérito. Desta forma, JULGO EXTINTO a presente 

reclamação sem resolução do mérito, nos termos do art. 51, I, da Lei n.º 

9.099/95. E, consequentemente, CONDENO a parte autora ao pagamento 

das custas processuais, conforme orientação contida no Enunciado 

28/FONAJE e CNGC, não podendo a parte repetir o ajuizamento desta 

ação, sem que haja prévio pagamento das custas processuais deste feito, 

uma vez que a medida tem caráter punitivo, não sendo abrangida, 

portanto, pela gratuidade da justiça. Ficam revogadas medidas liminares e 

outras tutelas de urgência eventualmente deferidas quando do 

ajuizamento da ação. Transitada em julgado a sentença, arquive-se o 

processo com as baixas necessárias. P.I.C. JORGE ALEXANDRE 

MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020253-45.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ OLIVEIRA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIR DEMETRIO OAB - MT15904-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

Vistos, etc. Em análise aos autos, depreende-se que a parte reclamante 

deixou de comparecer à audiência de tentativa de conciliação, em que 

pese ter sido devidamente intimada, e não apresentou justificativa alguma 

para a ausência. Destaca-se que em âmbito de juizados especiais, é 

imprescindível a participação das partes em todas as audiências do 

processo, conforme preceitua o artigo 51 da Lei n°. 9.099/95, in verbis: 

Artigo 51. Extingue-se o processo além dos casos previstos em lei. I - 

quanto o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do 

processo. (...) Em razão do não comparecimento da parte autora à 

audiência, outro caminho não há senão extinguir o processo sem 

julgamento do mérito. Desta forma, JULGO EXTINTO a presente 

reclamação sem resolução do mérito, nos termos do art. 51, I, da Lei n.º 

9.099/95. E, consequentemente, CONDENO a parte autora ao pagamento 

das custas processuais, conforme orientação contida no Enunciado 

28/FONAJE e CNGC, não podendo a parte repetir o ajuizamento desta 

ação, sem que haja prévio pagamento das custas processuais deste feito, 

uma vez que a medida tem caráter punitivo, não sendo abrangida, 

portanto, pela gratuidade da justiça. Ficam revogadas medidas liminares e 

outras tutelas de urgência eventualmente deferidas quando do 

ajuizamento da ação. Transitada em julgado a sentença, arquive-se o 

processo com as baixas necessárias. P.I.C. JORGE ALEXANDRE 

MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007747-37.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO DO GARDEN 3 AMERICAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JHONATTAN DIEGO VIDAL GRIEBEL ELY OAB - MT220110-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIANA FIORIN MORAES PFULG (EXECUTADO)

PIERRE NIKLAUS PFULG (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1007747-37.2019.8.11.0001. 

EXEQUENTE: CONDOMINIO DO GARDEN 3 AMERICAS EXECUTADO: 

PIERRE NIKLAUS PFULG, MARIANA FIORIN MORAES PFULG Vistos etc. As 

partes se compuseram extrajudicialmente, conforme termo de acordo do ID 

27824035. Com efeito, para que produza seus jurídicos e legais efeitos 

HOMOLOGO O ACORDO celebrado pelas partes, mediante sentença, em 

conformidade com o estatuído no artigo 57, da Lei n. 9.099/95, e, em 

consequência julgo extinto o presente feito com lastro legal no disposto no 

art. 487, inciso III, do Código de Processo Civil. Arquive-se este processo. 

Intimem-se. Cumpra-se. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000625-36.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO DUARTE RAMOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUZINETE APARECIDA CAMPOS CALDEREIRO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1000625-36.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: RONALDO DUARTE RAMOS REQUERIDO: LUZINETE 

APARECIDA CAMPOS CALDEREIRO Vistos, etc. As partes compuseram 

amigavelmente, por meio de acordo realizado junto ao SAI – Sistema de 

Atendimento Imediato à Acidentes de Trânsito, conforme termo encartado 

nos autos. Para que produza os seus jurídicos e legais efeitos, 

HOMOLOGO O ACORDO, mediante sentença, em conformidade com o 

estatuído no artigo 57, da Lei n. 9.099/95, e, em consequência julgo extinto 

o presente feito com lastro legal no disposto no art. 487, inciso III, do 

Código de Processo Civil. Arquive-se este processo. Intimem-se. 

Cumpra-se. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000745-79.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO HERNANDE DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

HILARIO VIEIRA ALENCAR (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1000745-79.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: JOAO HERNANDE DE SOUZA REQUERIDO: HILARIO VIEIRA 

ALENCAR Vistos, etc. As partes compuseram amigavelmente, por meio de 

acordo realizado junto ao SAI – Sistema de Atendimento Imediato à 

Acidentes de Trânsito, conforme termo encartado nos autos. Para que 
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produza os seus jurídicos e legais efeitos, HOMOLOGO O ACORDO, 

mediante sentença, em conformidade com o estatuído no artigo 57, da Lei 

n. 9.099/95, e, em consequência julgo extinto o presente feito com lastro 

legal no disposto no art. 487, inciso III, do Código de Processo Civil. 

Arquive-se este processo. Intimem-se. Cumpra-se. JORGE ALEXANDRE 

MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020133-02.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE VERLANGIERI CARMO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO JOSE SIQUEIRA DA SILVA OAB - MT0021410A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1020133-02.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: SIMONE VERLANGIERI CARMO REQUERIDO: BANCO DO 

BRASIL SA Vistos etc. As partes compuseram amigavelmente, por meio 

de acordo realizado em audiência conciliatória e encartado nos autos. 

Para que produza os seus jurídicos e legais efeitos, HOMOLOGO O 

ACORDO, mediante sentença, em conformidade com o estatuído no artigo 

57, da Lei n. 9.099/95, e, em consequência julgo extinto o presente feito 

com lastro legal no disposto no art. 487, inciso III, do Código de Processo 

Civil. Expeça-se alvará de liberação se for o caso. Após, arquive-se este 

processo. Intimem-se. Cumpra-se. JORGE ALEXANDRE MARTINS 

FERREIRA Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015275-25.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GLEICIELY SUZANA DE GUSMAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Alexandre Borges Santos OAB - MT12558-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1015275-25.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

GLEICIELY SUZANA DE GUSMAO REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS 

BRASILEIRAS S.A. PROJETO DE SENTENÇA Vistos etc. Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. DA JUSTIÇA GRATUITA 

O artigo 54 da Lei nº 9.099/95 assegura o acesso gratuito ao juizado 

especial, em primeiro grau de jurisdição, ao passo que eventual 

peculiaridade sobre condições de arcar com custas e despesas, deverá 

ser formulado em segunda instância, caso haja prolação de recurso. DO 

JULGAMENTO ANTECIPADO Verifico que em audiência de conciliação (id. 

27543528), a parte ré afirmou que se reportavam a contestação e autora 

em impugnação quanto as provas que pretendiam produzir. Da análise dos 

autos verifico que se encontra apto para julgamento, posto que 

desnecessária a produção de outras provas para o convencimento 

motivado do artigo 371 do CPC/15. Outrossim, “(...) a produção probatória 

se destina ao convencimento do julgador e, sendo assim, pode o juiz 

rejeitar a produção de determinadas provas, em virtude da irrelevância 

para a formação de sua convicção(...)”(TJ-BA - APL: 

05598098420168050001, Relator: Antonio Cunha Cavalcanti, Segunda 

Câmara Cível, Data de Publicação: 02/10/2018), razão pela qual OPINO 

pelo julgamento antecipado do mérito, conforme o art. 355, I do CPC/15. DA 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA A ré afirma que no presente caso não 

deve ser invertido o ônus da prova, por entender que o autor tem plena 

possibilidade de comprovar as suas alegações. Cumpre anotar que é 

pacífico o entendimento de que o caso em comento deve ser analisado 

sob a égide do Código de Defesa do Consumidor, já que a parte autora e 

ré se amoldam aos conceitos de consumidor e fornecedor esclarecidos no 

artigo 2º e 3º do aludido diploma legal. E, nesse sentido, entende a 

jurisprudência pátria quanto à relação de consumo existente entre as 

partes no transporte aéreo: “Aplica-se ao transporte aéreo as regras do 

Código de Defesa do Consumidor, bem como a teoria do risco do 

empreendimento, segundo a qual todo aquele que se disponha a exercer 

alguma atividade no campo do fornecimento de bens e serviços tem o 

dever de responder pelos fatos e vícios resultantes do empreendimento, 

independentemente de culpa.” (DORIGATTI, Nelson. Procedimento do 

Juizado Especial Cível 246870220168110001/2016. J. em 19 Out. 2016. 

Disp. em www.tjmt.jus.br. Acesso em 22 Abr. 2017.) Reconhecida a 

incidência da legislação de consumo e a vulnerabilidade da parte autora, 

consequentemente deve-se incidir, também, a inversão do ônus 

probatório, o que desde já OPINO por deferir, nos termos do artigo 6º, VIII 

do CDC. DA RESPONSABILIDADE CIVIL Trata-se de ação ajuizada com a 

pretensão de indenização por dano morais em razão de atraso de voo. A 

Autora adquiriu passagens aéreas da ré com saída da cidade de 

Cuiabá/MT no dia 05/10/2019 às 08:50h. com destino a cidade de Foz do 

Iguaçu/PR e retorno na data de 07/10/2019, saindo às 16:20h. do 

aeroporto de Foz do Iguaçu, chegando em Cuiabá/MT às 00:45h. É 

possível constatar do documento de id. 25721509 que houve atraso do 

voo, fato inclusive incontroverso pela ré, que afirma que de fato o voo 

contratado sofreu alterações. Registre-se que a autora apenas chegou ao 

destino final no dia 07/10/2019 às 11:30, conforme confesso pela ré em 

sua contestação. Nota-se que do horário contratado, houve um atraso de 

quase 11:00h. (onze) horas. A Ré, em defesa tempestiva, reconhece o 

atraso do voo inicialmente adquirido, mas afirma, de maneira genérica, que 

os fatos se deram em razão de mau tempo. Não acostou qualquer 

documentação à defesa. Pois bem. Da análise dos autos, principalmente 

dos bilhetes apresentados pela autora à inicial, tem-se que é 

incontroverso alteração no voo inicialmente contratado, o qual estava 

previsto para chegar a esta capital às 00:45h., mas somente o fez às 

11:30, o que representa um atraso considerável de quase onze horas. 

Observo, ainda, que a ré não comprovou ter prestado assistência material 

com alimentação no curso deste período, mas tão somente translado e 

hospedagem, nem mesmo é possível verificar que a ré prestou 

informações claras e precisas quanto às razões do atraso, bastando-se 

em fundamentar na suposta falta de condições meterológicas. Para que a 

Ré seja responsabilizada civilmente, faz-se necessário três requisitos: Ato 

ilícito, dano e nexo causal. Pois bem. A alteração dos voos inicialmente 

contratados, a inclusão de nova conexão não contratada, translado entre 

aeroportos por ônibus, e a necessidade de hospedagem, gerando 

considerável atraso para se chegar ao destino final, são fatos 

incontroversos. Resalto que, a autora sairia da cidade de foz do Iguaçu e 

faria uma escala na cidade de Curitiba. A decolagem inicial do voo sofreu 

atraso de mais de três horas, conforme apontado pela autora e não 

contestado pela ré, sem nenhuma justificativa, e alterando o destino para a 

cidade de Joinville, o que demonstra fragilidade nas alegações da 

companhia aérea, que atribuiu o atraso exclusivamente em razão de mau 

tempo na cidade de Curitiba. A Companhia Aérea que se dispõe à prestar 

o aludido serviço, deve zelar pela segurança dos seus passageiros, e 

pela observância dos horários estabelecidos, posto que imprescindíveis 

para a aquisição das passagens. No caso em tela, observa-se que a ré 

não logrou êxito em demonstrar as reais razões para o alteração dos 

voos, como a suposta falta de condições meteorológicas, sequer 

demonstrou efetivamente, a prestação de informações claras e precisas 

ao consumidor, ou a assistência material, com defesa genérica. Apesar de 

devidamente intimada, a parte autora deixou de apresentar impugnação. 

Da análise dos fatos, vê-se que a autora foi vítima de uma prestação de 

serviço desidiosa, que fez com que a mesma fosse submetida a um atraso 

considerável do horário inicial aprazado de chegada. Em momento algum, 

viu-se condutas da Ré para esclarecer a consumidora, na oportunidade, 

exatamente o que estava ocorrendo em relação aos voos, sequer prestar 

assistência, deixando de observar o ônus probatório que lhe é peculiar, 

consoante artigo 373, II do CPC/15, não apresentando provas 

desconstitutivas, modificativas ou extintivas do direito da autora. Ora, o 

consumidor, ao adquirir a passagem, confia na prestação de serviço para 

que o voo decole e aporte ao destino final, no horário aprazado, e cabe a 

ré honrar com tal obrigação. Portanto, a falta de assistência adequada ao 

passageiro, o atraso incontroverso para chegar ao destino final, e, ainda, 

a falta de informações concretas pelos prepostos da ré, configura falha 

na prestação dos serviços, e ato ilícito, nos termos dos artigos 186 do 

Código civil, c/c 14, caput, do CDC, quando viola a dinâmica do direito do 

consumidor, deixando de atender à necessidade do consumidor, o que 

viola o artigo 6º, I, II, III, IV e VI do CDC. Ressalta-se que o atraso foi de 

quase de 11 (onze) horas, período que, não pode ser considerado como 

razoável. Caracterizada, então, a má prestação de serviço por parte da 
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ré, que não logrou êxito em comprovar fatos para se eximir de sua 

responsabilidade. Ultrapassada essa nuance, devemos analisar os danos 

morais propriamente ditos, principalmente em harmonia ao princípio 

constitucional da dignidade da pessoa humana, e ao artigo 5º, V e X da 

Constituição Federal. No caso em tela, não se pode deixar de reconhecer 

o sofrimento advindo da ineficácia da prestação dos serviços por parte da 

ré, não só pela frustração da expectativa da autora em aportar no destino 

no horário aprazado, como também em não demonstrar tê-lo tratado de 

maneira digna, para tentar mitigar os danos causados pelo aludido atraso, 

o que faz presente o nexo causal, ou seja, “o vínculo, a ligação ou relação 

de causa e efeito entre a conduta e o resultado” (CAVALIERI FILHO, 

Sergio. Programa de Responsabilidade Civil. 6ª ed. São Paulo: Malheiros, 

2005. P. 71.) Consequentemente, OPINO o deferimento do pedido de 

indenização por danos morais in re ipsa, pois, indubitavelmente 

ultrapassam a seara do mero desconforto, configurando efetiva lesão à 

personalidade. Entendo, ainda, que não que prevalecer a tese de mero 

dissabor, principalmente considerando a angústia sofrida pela autora com 

a sensação de insegurança causada pelo atraso, posterior cancelamento, 

e falta de assistência. E assim tem decidido a jurisprudência pátria: 

Transporte aéreo-Passageiro impossibilitado de embarcar em 

conformidade com as condições contratadas, por conta de remanejamento 

da malha aérea -Inocorrência de evento excludente da responsabilidade 

civil-Dano moral comprovados e caracterizados-Necessidade de 

readequação do valor em vistas das circunstâncias subjetivas e 

objetivas–Recurso parcialmente provido. (POZ, Luiz Fernando Cardoso 

Dal. Recurso inominado n. 1005670-93.2018.8.26.0576. J. em 15 Abr. 

2019. Disp. em www.tjsp.jus.br. Acesso em 21 Abr. 2019.) PRESTAÇÃO 

DE SERVIÇOS – TRANSPORTE AÉREO – INTERESSE PROCESSUAL 

EVIDENCIADO - ATRASO/CANCELAMENTO DE VOO INJUSTIFICADO - 

SUPOSTA READEQUAÇÃO DA MALHA AÉREA – FATO NÃO 

COMPROVADO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - FALHA NA 

PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – TRANSTORNOS QUE EXTRAVASARAM 

OS LIMITES DA RAZOABILIDADE – DANOS MORAIS EVIDENCIADOS - 

INDENIZAÇÃO DEVIDA. DANO MORAL - PREJUÍZO - IN RE IPSA - FIXAÇÃO 

QUE DEVE CONSIDERAR OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, 

PROPORCIONALIDADE E DE ACORDO COM AS CIRCUNSTÂNCIAS DO 

CASO – RECURSO IMPROVIDO. (SOUZA, Antonio Roberto Andolfatto de. 

Recurso inominado n. 1029146-63.2018.8.26.576. J. em 08 Abr. 2019. 

Disp. em www.tjsp.jus.br. Acesso em 22 Abr. 2019.) Portanto, resta claro 

o dever da Ré em prestar um serviço de qualidade, e não ter submetido a 

autora a atraso para aportar ao destino final de quase onze horas, com 

completa alteração da rota a ser realizada. Situação que foge 

completamente da esfera do mero dissabor. Assim, OPINO por reconhecer 

os danos morais na modalidade in re ipsa, e condenar a ré à ressarci-los. 

DA QUANTIFICAÇÃO DOS DANOS MORAIS Provada a ofensa e o dano 

moral, sua reparação é impositiva, na forma dos art. 944 e seguintes do 

Código Civil. Para o arbitramento dos valores, é imprescindível conjugar 

alguns critérios, como a situação econômica da lesada, a intensidade do 

sofrimento, a gravidade da conduta e as circunstâncias que envolvem o 

caso. No caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos 

danos morais em R$ 8.000,00 (oito mil reais), quantia essa que atende aos 

critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do 

ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. 1. Ante o exposto, 

julgo parcialmente procedente a pretensão contida na inicial para o fim de 

CONDENAR, a título de danos morais, a empresa ré ao pagamento da 

importância de R$ 8.000,00 (oito mil reais), corrigida monetariamente pelo 

INPC como medida de caráter pedagógico, corrigidos monetariamente 

(INPC) e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês. Os juros de mora 

incidem desde o evento danoso (08/10/2019) e a correção monetária a 

partir desta data. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, 

nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. À 

consideração da Excelentíssima Juíza de Direito do 2º Juizado para 

apreciação e homologação, de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. 

Homologada, intime-se as partes, através de seus patronos. Amanda de 

Castro Borges Reis Juíza Leiga Vistos, etc. Homologo, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, na forma do art. 40, da Lei n.º 9.099/95 e art. 8º parágrafo único, da 

LC n.º 270/07 – MT. Transitada em julgado, nada sendo requerido, 

arquiva-se. Publica-se eletronicamente. Intimem-se. Cumpra-se. Jorge 

Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito em substituição legal
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ PROCESSO Nº 1003748 -76.2019.811.0001 

RECLAMANTE: SABINO FATIMO SAMPAIO DE MORAES Reclamada: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A PROJETO 

DE SENTENÇA Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da 

Lei n. 9.099/95. DA JUSTIÇA GRATUITA O artigo 54 da Lei nº 9.099/95 

assegura o acesso gratuito ao juizado especial, em primeiro grau de 

jurisdição, ao passo que eventual peculiaridade sobre condições de arcar 

com custas e despesas, deverá ser formulado em segunda instância, 

caso haja prolação de recurso. DA RELAÇÃO DE CONSUMO – DA 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA In casu, é oportuno esclarecer que a 

relação travada entre as partes é de natureza consumerista, nos termos 

do artigo 17º do CDC, razão pela qual devem ser aplicado ao caso os 

ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor, inclusive com 

relação ao ônus da prova, cuja inversão OPINO por se deferir nesta 

oportunidade, nos termos do artigo 6º, VIII, principalmente considerando 

que a Ré teria maior facilidade de comprovar a legitimidade da 

negativação. DO JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO Em audiência de 

conciliação (id. 24565893) as partes se reportaram a contestação e 

impugnação quanto às provas. Ultrapassadas as preliminares, verifico que 

o feito se encontra apto para julgamento, sendo desnecessária a 

produção de outras provas para o convencimento motivado, nos termos 

do artigo 371 do CPC/15, inclusive a audiência de instrução, considerando 

que o feito demanda prova meramente documental, razão pela qual passo 

ao julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do aludido diploma 

legal. DA RETIFICAÇÃO DO VALOR DA CAUSA Resta evidenciar que o 

valor dado à causa é discrepante daquele pretendido a este título, em 

evidente descumprimento do art. 292, V, do Novo Código de Processo Civil 

c.c. Enunciado nº 39/FONAJE. Inviabilizada a possibilidade de correção 

pela parte, nesta fase. No caso concreto, a parte autora pretende ser 

indenizada por Danos Morais e ainda, que seja declarado inexigível os 

débitos gerados nas faturas dos meses de maio, junho, julho e agosto, 

que juntos perfazem o montante de R$ 713,20 (setecentos e treze reais e 

vinte centavos). Atribuiu a causa o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil 

reais). No caso concreto, havendo representação técnica por Advogado, 

tendo deixado o valor do dano moral ao arbítrio do juízo, o valor da causa 

deve ser corrigido, nos termos do art. 292, §3º, do CPC/15 c/c o artigo 

292, II e V, para o teto dos juizados especiais, à ocasião da distribuição da 

demanda. Assim, diante do que determina o artigo 292, §3º do CPC, OPINO 

pela correção, de ofício, do valor da causa, para fixá-lo em R$ 39.920 

(trinta e nove mil novecentos e vinte reais). DA PRELIMINAR DE 

NECESSIDADE DE PERÍCIA À defesa tempestiva (id. 24820346), a Ré 

suscita preliminar de incompetência do juizado especial, por entender 

imprescindível a realização de perícia no aparelho medidor da unidade 

consumidora de titularidade da parte autora. Em outro ponto da defesa, a 

ré afirma que: “Outrossim, a requerida procedeu a devida análise no 

equipamento de medição em campo, sendo que após realizar os devidos 

testes, não foram encontradas quaisquer irregularidades até o ponto de 

entrega.” Nota-se que a ré pede a realização de perícia, e ao mesmo 

tempo afirma já ter realizado análise dos no equipamento de medição e não 

ter encontrado quaisquer irregularidades, sendo assim, o pedido da ré é 

contraditório, o que é vedado pelo ordenamento jurídico pátrio. Quanto a 

perícia em casos análogos, assim tem decidido a jurisprudência: ENERGIA 

ELÉTRICA. COBRANÇA DE DÉBITO DECORRENTE DA RECUPERAÇÃO DE 

CONSUMO NÃO FATURADO BASEADA EM TERMO DE OCORRÊNCIA E 

INSPEÇÃO (TOI). PROVA PRODUZIDA DE FORMA UNILATERAL. 
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INVIABILIDADE DE PROVA PERICIAL DIANTE DO TRANSCURSO DO 

TEMPO. NÃO COMPROVAÇÃO DE QUE O MEDIDOR ENCONTRA-SE 

PRESERVADO PARA SER SUBMETIDO À PERÍCIA OFICIAL. DANOS 

MORAIS COM EXISTÊNCIA IN RE IPSA DIANTE DA INTERRUPÇÃO 

IRREGULAR NO FORNECIMENTO DE ENERGIA. SENTENÇA MANTIDA. 

RECURSO IMPROVIDO. (OLIVEIRA FILHO, Fábio Bernardes de. Recurso 

inominado n. 0000809-19.2016.8.26.0587. J. em 17 Fev. 2017. Disp. em 

www.tjsp.jus.br. Acesso em 26 Jan. 2019.) Logo, OPINO por rejeitar a 

aludida preliminar, por não entendê-la necessária à formação do 

convencimento motivado do artigo 371 do CPC/15, posto que as provas 

existentes nos autos se mostram suficientes para a elucidação da 

questão. DA ANÁLISE DA RESPONSABILIDADE CIVIL Trata-se de Ação 

Declaratória de Inexigibilidade de Débito C/C Indenização por Danos Morais 

com Pedido de Liminar de Tutela de Urgência, proposta pelo Autor por 

entender serem abusivas as cobranças realizadas pela ré a título de 

recuperação de consumo praticada nos meses de maio, junho, julho e 

agosto de 2019. Em síntese, o Autor narra ser titular em uma kitnet da 

Unidade Consumidora n. 6/2714148 - 0, que sua fatura mensal era na 

média de R$ 30.00 (trinta reais). Afirma que teria recebido a fatura de 

maio/2019, com a cobrança do valor de R$700,69 (setecentos reais e 

sessenta e nove centavos), de imediato procurou a empresa ré, com 

atendimento sob o protocolo de nº 57329353, no dia 23/05/2019. Informa 

que a ré enviou uma carta reposta esclarecendo que, ao analisar a 

reclamação referente a conta de maio/2019, foi identificado que nos 

meses anteriores houveram impedimentos na hora da realização da leitura 

do medidor de energia, fazendo com que os sistemas calculassem o total 

de sua conta por meio da média diária de consumo. Diante da afirmação da 

ré o Autor procurou o PROCON em 19/06/2019, relatando os fatos e 

contestando a fatura. No procedimento a reclamada informou que, a causa 

do aumento da fatura de energia do mês 05/2019, foi devido a um 

“acumulo de consumo”, em decorrência da ausência de leitura dos meses 

02 ,03, 04/2019, e as partes ajustaram que a ré iria realizar a retificação 

da fatura contestada do mês 05/2019, refaturando o valor de recuperação 

de consumo. No id. 22777054 o i. Magistrado deferiu a liminar para que a 

Ré se abstivesse de interromper a prestação do serviço de energia da 

unidade consumidora, em razão dos fatos aqui discutidos, sob pena de 

multa fixa de R$ 2.000,00 (dois mil reais). Oportunizada a conciliação (id. 

24565893), as partes compareceram à solenidade, mas optaram por 

prosseguir com a demanda. No id. 24820346, a Ré apresentou defesa 

tempestiva, salientando que a cobrança seria correta, que houve a leitura 

in loco para o fechamento da fatura referente ao período alegado e que 

não pode ser atribuída a variação de consumo ou o aumento ao sistema 

de medição instalado na unidade consumidora. Observa-se que, à defesa, 

não foi juntado qualquer documento, sequer o Termo de Ocorrência de 

Irregularidade no qual teria constatado a irregularidade, e dado ciência ao 

consumidor. Ademais, conforme se observa do documento anexado pela 

ré no id. 24820351 o consumidor foi quem solicitou o teste no sistema de 

medição, porém, o mesmo não recebeu cópia do suposto TOI, que sequer 

foi anexado pela parte requerida. Pois bem. Diante da alegada inversão 

probatória, que nada mais é do que técnica de julgamento, caberia à Ré 

provar a veracidade de seus alegações, seja na qualidade de fornecedora 

de serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque a 

sua assertiva é fato extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. 

Verifica-se que o Autor não foi notificado sobre eventual perícia a ser 

realizada no medidor, possibilitando, assim, o seu acompanhamento e a 

ampla defesa administrativa. Nesse contexto, tem-se que a Ré comete ato 

ilícito nos termos do artigo 186 do C.C, quando, na cobrança de valores do 

consumidor, deixa de observar o procedimento predisposto na Res. 

414/10 da ANEEL, em especial os artigos 129 e 130, que estabelecem 

todas as providências necessárias para fiel caracterização e apuração do 

consumo não faturado ou faturado a menor. Procedimentos esses que a 

Ré não logrou êxito em demonstrar observância. Vê-se que a Ré sequer 

juntou o suposto TOI devidamente assinado pelo Autor. As condutas da 

Ré, portanto, violam o artigo 6º, III, IV, VI e IX do CDC, pois não há 

informações adequadas e claras sobre os fatos, mas sim, um método 

comercial coercitivo e desleal, uma verdadeira prática abusiva imposta na 

prestação de serviço, que lhe causa danos patrimoniais, e compromete a 

adequada e eficaz prestação do serviço. Ressalto que a ré afirma que o 

motivo para a diferença no faturamento seria em virtude da impossibilidade 

de leitura no local, e posteriormente, sua tese defensiva é de que, as 

leituras foram realizadas in loco . Logo, a suposta anormalidade no ato da 

leitura que teria provocado faturamento inferior, foi controverso pela ré e 

ainda, não há prova nos autos de falha no medidor para apurar eventual 

envolvimento do Autor no fato, logo as faturas enviadas ao autor 

constituem elemento probatório de intensa fragilidade. Deve-se relembrar 

que as faturas de consumo são emitidas pela própria concessionária, e 

que gera nos consumidores de modo geral, a confiança de que estão 

sendo cobrados pelo consumo efetivo, não podendo ser surpreendidos 

com cobranças abusivas, apontando supostas recuperações ou desvios. 

Ora, cabe à Ré o dever de verificar periodicamente os medidores de 

energia elétrica instalados nas unidades consumidoras e realizar de 

maneira fidedigna a leitura periódica nos medidores, não se justificando no 

presente caso, a ausência da realização da leitura. Assim, se a própria 

Concessionária não cumpre a regulamentação, não há porque imputar ao 

consumidor o ônus de eventual irregularidade. É a empresa fornecedora 

de energia elétrica quem tem de provar que o fato danoso não ocorreu ou 

que ocorreu por culpa exclusiva do consumidor, pois ela é quem dispõe de 

recursos técnicos necessários à comprovação de suas alegações, o que 

não verifico nos presentes autos, Frise-se, que a responsabilidade da 

empresa reclamada como fornecedora de serviços é objetiva, nos termos 

do art. 14 do CDC, que assim dispõe: “O fornecedor de serviços 

responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos 

danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos.” Tal responsabilidade é afastada apenas quando 

comprovado que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa é 

exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do 

CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses do prestador do 

serviço, e não tendo ele se desincumbido do ônus que lhe cabia, deve ser 

responsabilizada pelos danos causados ao Autor. Assim, uma vez que 

não há prova suficiente que demonstre a legalidade da cobrança, ou da 

contribuição específica do Autor para tal, para a efetividade da prestação 

jurisdicional OPINO por declarar inexigibilidade das faturas dos meses de 

maio, junho, julho e agosto, que juntos perfazem o montante de R$ 713,20 

(setecentos e treze reais e vinte centavos). OPINO por tornar definitiva a 

liminar concedida pelo i. Magistrado no id. 22777054 para determinar a Ré 

que mantenha o fornecimento da energia à UC 6/2714148-0, em razão dos 

fatos aqui discutidos. DA ANÁLISE DOS DANOS MORAIS Quanto ao dano 

moral, tem-se que o mesmo representa uma “lesão a um interesse que 

visa a satisfação ou gozo de um bem jurídico extrapatrimonial contido nos 

direitos da personalidade ou nos atributos da pessoa” (GONÇALVES, 

Carlos Roberto. Responsabilidade civil. 12 ed. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 

645.). Neste caso específico, em relação ao dano moral, entendo que os 

mesmos são devidos, ante a submissão do consumidor à situação 

vexatória de se ver cobrado por valores não consumidos, e sofrer com a 

ameaça de interrupção do fornecimento de energia, tendo que acionar o 

poder judiciário para evitá-la. Senão vejamos: Recurso inominado. Energia 

elétrica. Medidor de consumo. Fraude não comprovada. Termo de 

Ocorrência de Irregularidade ? TOI, elaborado de forma unilateral pela 

concessionária. Documento insuficiente para comprovar a existência de 

irregularidades no medidor. Ausência de demonstração de qualquer 

conduta fraudulenta por parte da proprietária do imóvel. Cobrança de 

diferenças correspondentes a período anterior. Elaboração de cálculo 

unilateralmente. Débito indevido. Dano moral presumido. Valores fixados 

de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 

Recurso improvido. (KIATAQUI, Alexandre Yuri. Recurso inominado n. 

1004890-54.2017.8.26.0297. J. em 23 Jul. 2018. Disp. em www.tjsp.jus.br. 

Acesso em 07 Set. 2018.) AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE 

DE DÉBITO. PEDIDO CONTRAPOSTO PARA PAGAMENTO DO VALOR DE 

R$ 4.546,71. TROCA DE RELÓGIO MEDIDOR. MÉDIA MENSAL DE 

CONSUMO MANTIDA, COM ATÉ MESMO POSTERIOR REDUÇÃO. TERMO 

DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) ? PROVA UNILATERAL. NÃO 

COMPROVAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO DO CONSUMIDOR NA PERÍCIA 

ADMINISTRATIVA. CONTRADITÓRIO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO 

PEDIDO INICIAL E IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO MANTIDA. 

CÁLCULO UNILATERAL E AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA 

IRREGULARIDADE APONTADA. ÔNUS QUE COMPETIA AO RECORRENTE. 

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (CRUZ, Érica Marcelina. Recurso 

inominado n. 0003928-08.2017.8.26.0278. J. em 27 Abr. 2018. Disp. em 

www.tjsp.jus.br. Acesso em 26 Jan. 2019.) Assim, a cobrança, nos 

moldes formulados, demonstram a tentativa da Ré em impor ao consumidor 

a sua superioridade econômica, tornando-se vítima da má prestação de 

serviço, e submissa às suas vontades, razão pela qual OPINO por 

reconhecer o dano moral in re ipsa. A indenização por dano moral deve 
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representar para a vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma 

forma o sofrimento impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está 

na aptidão para proporcionar um equilíbrio tal, de modo que não signifique 

enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante no 

causador do mal a fim de dissuadi-lo de novo atentado. Sob esses 

argumentos, entendo que o valor R$ 5.000,00 (cinco mil reais), é valor 

condizente com a ofensa sofrida, mormente quando não tem por fito o 

enriquecimento ilícito, porém deve servir como desestímulo a novas 

desídias da Ré. CONCLUSÃO Isso posto, OPINO pela correção, de ofício, 

do valor da causa, para fixá-lo em R$ 39.920 (trinta e nove mil novecentos 

e vinte reais), e após analisar as versões fáticas e probatórias 

apresentadas por ambas as partes: 1. OPINO por afastar a preliminar de 

incompetência do juizado especial cível, suscitada pela Ré à defesa; 2. NO 

MÉRITO, OPINO POR JULGAR PROCEDENTES OS PEDIDOS formulados 

pelo Autor, com fulcro no art. 487, I do CPC/15, para reconhecer a relação 

de consumo, e ratificar a inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, 

VIII do CDC, consoante deferido pelo r. Magistrado à Mov. 12, com o fito de 

propiciar equilíbrio na relação processual; 3. OPINO por declarar a 

inexigibilidade da dívida relativa as faturas OPINO por declarar 

inexigibilidade das faturas dos meses de maio, junho, julho e agosto, que 

juntos perfazem o montante de R$ 713,20 (setecentos e treze reais e vinte 

centavos); 4. OPINO por tornar definitiva a liminar concedida pelo i. 

Magistrado no id. 22777054 para determinar a Ré que mantenha o 

fornecimento da energia à UC 6/2714148-0, em razão dos fatos aqui 

discutidos, sob pena de multa fixa que OPINO por arbitrar em R$ 2.000,00 

(dois mil reais). 5. OPINO por reconhecer os danos morais de 

responsabilidade da Ré, por CONDENÁ-LA, ao pagamento de indenização 

ao Autor, que OPINO por arbitrar no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), 

corrigidos monetariamente (INPC) e acrescidos de juros de mora de 1% ao 

mês. Os juros de mora incidem desde o evento danoso (06/06/2019 – id. 

22770527) e a correção monetária a partir da prolação desta sentença. 

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos 

artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. À consideração da 

Excelentíssima Juíza de Direito do 2º Juizado para apreciação e 

homologação, de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, 

intime-se as partes, através de seus patronos. Amanda de Castro Borges 

Reis Juíza Leiga Vistos etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma 

do art. 40, da Lei n.º 9.099/95 e art. 8º parágrafo único, da LC n.º 270/07 – 

MT. Transitada em julgado, nada sendo requerido, arquiva-se. Publica-se 

eletronicamente. Intimem-se. Cumpra-se. Jorge Alexandre Martins Ferreira 

Juiz de Direito em substituição legal
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ NÚMERO DO PROCESSO: 1014815-38.2019.8.11.0001. 

POLO ATIVO: THIAGO AUGUSTO FIGUEIREDO ORRIGO POLO PASSIVO: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A PROJETO 

DE SENTENÇA Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da 

Lei n. 9.099/95. DA JUSTIÇA GRATUITA O artigo 54 da Lei nº 9.099/95 

assegura o acesso gratuito ao juizado especial, em primeiro grau de 

jurisdição, ao passo que eventual peculiaridade sobre condições de arcar 

com custas e despesas, deverá ser formulado em segunda instância, 

caso haja prolação de recurso. DA RELAÇÃO DE CONSUMO – INVERSÃO 

DO ÔNUS DA PROVA In casu, é oportuno esclarecer que a relação 

travada entre as partes é de natureza consumerista, nos termos do artigo 

17º do CDC, razão pela qual devem ser aplicado ao caso os ditames 

contidos no Código de Defesa do Consumidor, inclusive com relação ao 

ônus da prova, cuja inversão OPINO por se deferir nesta oportunidade, 

nos termos do artigo 6º, VIII, principalmente considerando que a ré teria 

maior facilidade de comprovar o vínculo contratual e a legitimidade da 

negativação. DO JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO Em audiência de 

conciliação, id. 27324499, a parte reclamante requereu julgamento 

antecipado da lide, a parte reclamada se manifestará em contestação 

quanto as provas. Verifico que o feito se encontra apto para julgamento, 

sendo desnecessária a produção de outras provas para o convencimento 

motivado, nos termos do artigo 371 do CPC/15, inclusive a audiência de 

instrução, considerando que o feito demanda prova meramente 

documental, razão pela qual OPINO para o julgamento antecipado da lide, 

conforme o art. 355, I do aludido diploma legal. DO MÉRITO Trata-se de 

“AÇÃO DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DEBITO C/C DANOS MORAIS”, 

ajuizada por THIAGO AUGUSTO FIGUEIREDO ORRIGO em face de 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. O autor 

afirma ser titular da unidade consumidora 6/2621457-7, que e instalada em 

seu estabelecimento comercial. Esclarece que a ré passou a realizar 

cobranças indevidas, afirma que nos meses de agosto a dezembro de 

2018, manteve sua conta com a tarifa normal, e o funcionamento das 07h 

às 18h. Nesse período as faturas foram no valor de R$ 1.728,53 

(agosto/18), R$ 3.004,58 (setembro/18) e 2.452,06 (outubro/18), R$ 

2.944,17 (novembro/18). Informa que em dezembro, reduziu o horário de 

funcionamento para se adequar a Tarifa Branca – tarifa reduzida para 

horários de consumo de menor demanda – passando então o 

estabelecimento a funcionar das 07:30h às 16h. Narra o autor que em 

abril/2019, “foi enviado ao Requerente uma fatura no valor de R$ 1.155,72 

com vencimento para o dia 02/04/2019.Contudo, sem qualquer justificativa, 

essa fatura foi cancelada, e enviada uma nova, no valor ABSURDO de R$ 

6.137,83 com vencimento para o dia 24/04/2019”. Afirma ainda que, 

“cientes do erro cometido, a Energisa corrigiu o valor da conta de R$ 

6.137,83 para o valor de R$ 1.827,05, termo de acordo em anexo. O 

REQUERENTE PARCELA A CONTA EM UMA ENTRADA DE R$ 573,00 E EM 

6 PARCELAS DE 230,41 EM 6X NAS PRÓXIMAS FATURAS”. O autor 

informou que ao buscar esclarecimentos a respeito da cobrança 

exorbitante, foi informado que os agentes da ré têm dificuldades em 

acessar o local do medidor e, consequentemente, não efetuam a leitura, 

calculando, portanto, pela média de consumo. Aduz, ainda, que as 

cobranças irregulares ocorreram novamente nos meses de junho a 

outubro de 2019, motivo pelo qual buscou solução do impasse, diversas 

vezes, administrativamente, inclusive no PROCON (FA n.º 

51.019.001-19.002765), porém, frustradas suas tentativas. Diante da 

situação experimentada o autor pretendeu que fosse antecipada tutela 

para suspender as cobranças referentes ao parcelamento que alega não 

ter realizado. Diante da verossimilhança do caso, foi deferida a 

mencionada antecipação para que a ré: “SUSPENDA, imediatamente, não 

podendo ultrapassar o prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a cobrança do 

parcelamento questionado no presente feito, no valor de R$ 383,86 

(trezentos e oitenta e três reais e oitenta e seis centavos), gerado no mês 

de outubro/2019, no tocante aos serviços da promovida, utilizados pela 

parte autora por meio da UC n.º 6/2621457-7, instalada no endereço 

situado na Rua Pedro Celestino, n.º 55, quadra n.º 45, Bairro Centro Sul, 

nesta capital, Cuiabá-MT, até o desfecho do presente feito”, com o 

arbitramento de multa fixa no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais). A 

parte ré foi devidamente citada quanto ao ajuizamento da demanda, a data 

da audiência de conciliação e a determinação do cumprimento da 

antecipação de tutela deferida, conforme constata-se do id. 26375420, no 

dia 19/11/2019. Na audiência de conciliação realizada id. 27324499 as 

partes compareceram e optaram por permanecer com a demanda. Em 

contestação a parte ré afirma que o autor é consumidor cadastrado na 

modalidade tarifa branca, que os valores cobrados são legítimos, que os 

faturamentos em comento foram realizados por anotação, e que o autor 

pretende ser isentado do pagamento da energia por ele consumida. 

Importante destacar que a parte ré não se desvencilhou de comprovar que 

as cobranças realizadas obedecem os limites da tarifa branca ajustada 

entre as partes. Urge esclarecer que não consta nos autos a forma de 

cálculo aplicada pela ré para a conclusão do valor cobrado. Nesse 

contexto, conclui-se que na verdade, a parte ré não se preocupou em 

adotar as cautelas necessárias no intuito de averiguar a suposta 

irregularidade de faturamento apontada pelo consumidor, porquanto o 

ônus de comprovar a existência de fatos impeditivos, modificativos ou 

extintivos do direito da autora seria de sua incumbência, a luz do que 

preconiza o artigo 333, II, do CPC, não olvidando, ainda, diante da 

aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à espécie, mais 
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especificamente o disposto no art. 6º, inciso VIII do referido codex. Diante 

disso, não há como coadunar com a descarada violação às garantias 

Constitucionais, em especial o direito de contraditório e de ampla defesa. 

Ressalto que a parte ré ao deixar de demonstrar a forma de cálculo 

aplicada, também deixou de possibilitar a parte consumidora o amplo 

exercício do contraditório e da ampla defesa. Por fim, registro que em 

razão da modalidade de tarifação ajustada pelas partes, ao aplicar a regra 

geral de faturamento com o valor fixo padrão, desconsiderando o horário 

de consumo, o faturamento final seria exorbitante. Registra-se ainda, que 

o fornecimento de energia elétrica está tutelado na Lei nº 8.078/90, que 

regula as relações de consumo, mais especificamente, em seu art. 22, que 

determina seja ele prestado de modo contínuo, eficiente, porque essencial, 

em harmonia com o princípio administrativo da continuidade, que significa a 

impossibilidade de sua interrupção e o pleno direito dos administrados a 

que não seja suspenso ou interrompido. Desse modo, não se pode 

reconhecer como legítimo o ato administrativo praticado pela empresa ré 

(refaturamento injustificado da fatura de abril de 2019), posto que, sequer 

foi apresentado um justo motivo, ou ainda, demonstrada de forma 

inequívoca a forma de cálculo aplicada. Logo, a suposta diferença de 

faturamento deveria ser demonstrada de forma transparente, e o 

cancelamento injustificado da fatura anteriormente enviada, com a 

apresentação de nova fatura quase seis vezes superior, sem nenhum 

esclarecimento, não possui o condão de imputar a obrigação ao 

consumidor ao pagamento da diferença a maior encontrada, porquanto 

constitui elemento probatório de intensa fragilidade. Ademais, não há 

dúvida que a ilegalidade do ato praticado pela empresa concessionária 

fornecedora de energia elétrica em apresentar novo faturamento 

injustificado, posto que demonstrada a conduta culposa/negligente da 

parte ré. Portanto, a ré não se desincumbiu a contento de comprovar a 

existência de divergência de faturamento, estando demonstrada a conduta 

culposa da ré, na medida em que essa atitude importa prática abusiva em 

que exige vantagem que se mostra manifestamente excessiva e onerosa 

para o consumidor, nos termos dos artigos 39, V e 51, § 1º e incisos do 

CDC. Por fim, ressalto que a parte ré foi intimada no dia 19/11/2019 quanto 

a imposição da obrigação da liminar e que a fatura, conforme 

demonstrado, foi fechada antes da efetivação da citação, logo, entendo 

não ser aplicável a imposição de multa por descumprimento da medida 

liminar. Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC, OPINO para 

julgar PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para: 1- CONFIRMAR a 

antecipação de tutela já deferida; 2- DECLARAR inexistente os débitos 

discutido nos autos; 3- CONDENAR a parte reclamada ao pagamento de 

R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, corrigidos 

monetariamente pelo índice INPC a contar desta data e juros de 1% a.m. a 

contar da citação. Sem custas processuais e sem honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. À 

consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do 2º Juizado para 

apreciação e homologação, de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. 

Homologada, intime-se as partes, através de seus patronos. Amanda de 

Castro Borges Reis Juíza Leiga Vistos, etc. Homologo, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo(a) 

Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40, da Lei nº 9.099/95, e art. 8º, 

parágrafo único, da LC n.º 270/07-MT. Transitada em julgado, nada sendo 

requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intimem-se. 

Cumpra-se. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito em 

substituição legal

Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003941-57.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELEN KAROLINE SEBASTIAO DE PAULA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMILSON FRANK GONCALVES DA SILVA OAB - MT24745/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003941-57.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ELEN KAROLINE 

SEBASTIAO DE PAULA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EDMILSON 

FRANK GONCALVES DA SILVA POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL 

S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, 

para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 

17/03/2020 Hora: 08:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 30 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003958-93.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DIOGO NERY PAIM FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

STEFANO ROBERTO GUIMARAES SILVEIRA CAMPOS JUNIOR OAB - 

MT25777/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003958-93.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:DIOGO NERY 

PAIM FERREIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: STEFANO ROBERTO 

GUIMARAES SILVEIRA CAMPOS JUNIOR POLO PASSIVO: BANCO 

SANTANDER (BRASIL) S/A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 17/03/2020 Hora: 08:50 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 30 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003975-32.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CINTIA MANOELY SANTOS RIBEIRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WARLEN LEMES DA SILVA OAB - MT15085-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003975-32.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:CINTIA 

MANOELY SANTOS RIBEIRO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: WARLEN 

LEMES DA SILVA POLO PASSIVO: CLARO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 17/03/2020 Hora: 09:00 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 31 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003976-17.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FABIELE DE ALMEIDA BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003976-17.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:FABIELE DE 

ALMEIDA BRITO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RONAN DA COSTA 

MARQUES POLO PASSIVO: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL 

S/A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, 

para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 

17/03/2020 Hora: 09:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 31 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003987-46.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE FERNANDES DE OLIVEIRA NETO (AUTOR)
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Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA DIAS MURBACH OAB - PR99511 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REU)

 

PROCESSO n. 1003987-46.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JOSE 

FERNANDES DE OLIVEIRA NETO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

BRUNA DIAS MURBACH POLO PASSIVO: AZUL LINHAS AEREAS 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 

17/03/2020 Hora: 09:20 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 31 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003817-74.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDA FARIA CORREA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEMILSON GUIMARAES FERNANDES OAB - MT19776/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRB BANCO DE BRASILIA SA (REU)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1003817-74.2020.8.11.0001. 

AUTOR: AMANDA FARIA CORREA DA SILVA REU: BRB BANCO DE 

BRASILIA SA Visto. I- Emende a parte Reclamante a inicial, no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 321 do CPC), apresentando comprovante de balcão do 

SCPC (órgão diferente de negativação de crédito), atualizado, sob pena de 

indeferimento da antecipação postulada. II- Vencido o prazo, com ou sem 

manifestação voltem conclusos na pasta de urgência. Walter Pereira de 

Souza Juiz de Direito em substituição legal

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1018664-18.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RARYSSA MILLY CORTEZ CANLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLEICE VILALVA DE MAGALHAES OAB - MT21136/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IRINEU PACHECO DE OLIVEIRA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1018664-18.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: RARYSSA MILLY CORTEZ CANLI REQUERIDO: IRINEU 

PACHECO DE OLIVEIRA - ME Visto. Faculto à parte Reclamada a 

demonstrar o cumprimento da antecipação, no prazo de 2 (dois) dias, sob 

pena de majoração da multa arbitrada. Havendo manifestação, voltem 

conclusos na pasta de urgência. Vencido o prazo e não havendo 

manifestação da parte Reclamada, certifique-se nos autos. Cumpra-se. 

Walter Pereira de Souza Juiz de Direito em substituição legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004015-14.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JONATHAN MATHEUS SILVA MAGALHAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACKSON DOUGLAS BOABAID DE SOUZA OAB - MT20201-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1004015-14.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JONATHAN 

MATHEUS SILVA MAGALHAES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

MACKSON DOUGLAS BOABAID DE SOUZA POLO PASSIVO: BANCO 

BRADESCO FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

3ª JEC Data: 17/03/2020 Hora: 09:30 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 31 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004016-96.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VALDINIR PIAZZA TOPANOTTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO CARVALHO DE SOUZA OAB - MT19198-O (ADVOGADO(A))

MARIANA ALMEIDA GIRALDELLI OAB - MT22761-O (ADVOGADO(A))

GLENDA RAMOS DE SOUZA OAB - MT13644/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUHAMAD OMAR DAHBOUR (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1004016-96.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:VALDINIR 

PIAZZA TOPANOTTI ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: BRUNO 

CARVALHO DE SOUZA, MARIANA ALMEIDA GIRALDELLI, GLENDA 

RAMOS DE SOUZA POLO PASSIVO: MUHAMAD OMAR DAHBOUR 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 

17/03/2020 Hora: 09:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 31 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004025-58.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MAYARA GARCIA FERNANDES DE ALMEIDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA PIRES COSTA OAB - MT18614-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NATURA COSMÉTICOS S.A (REU)

 

PROCESSO n. 1004025-58.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MAYARA 

GARCIA FERNANDES DE ALMEIDA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

AMANDA PIRES COSTA POLO PASSIVO: NATURA COSMÉTICOS S.A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 

17/03/2020 Hora: 09:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 31 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004031-65.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

THAYNAM REGINA RONDON DE MATOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1004031-65.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:THAYNAM 

REGINA RONDON DE MATOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULO 

ANTONIO GUERRA POLO PASSIVO: BANCO BRADESCARD S.A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 

17/03/2020 Hora: 10:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 31 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009702-06.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE AUGUSTO ARRUDA DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEBER CALIXTO DA SILVA OAB - MT7972-B (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que os Embargos de Declaração, id: 28595351 foram digitalizados 

tempestivamente. Intimo a parte Embargada, para querendo, se manifestar 

no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1015436-35.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RESIDENCIAL CHAPADA DO MIRANTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Osiane Rodrigues Macedo OAB - MT15420-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MRV PRIME XIX INCORPORACOES SPE LTDA (EXECUTADO)

JOSE NILO DE SOUSA (EXECUTADO)

 

Certifico que decorreu o prazo para o pagamento voluntário das partes, 

intimo a parte autora para requerer o que entender de direito, no prazo de 

5 dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003263-76.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO DA SILVA OJEDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Herlen Cristine Pereira Koch OAB - MT8428-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA na pessoa de seu Advogado, para comparecer a 

Audiência de Conciliação Juizado Sala: 3ª JEC Data: 30/09/2019 Hora: 

12:00 , Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito na 

Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro: Duque de Caxias I, 

na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – BIM, Cuiabá-MT. Bem 

como da LIMINAR deferida nos autos ID 22736160. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003263-76.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO DA SILVA OJEDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Herlen Cristine Pereira Koch OAB - MT8428-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que os Embargos de Declaração, id: 28576088 foram digitalizados 

tempestivamente. Intimo a parte Embargada, para querendo, se manifestar 

no prazo legal.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004025-58.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MAYARA GARCIA FERNANDES DE ALMEIDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA PIRES COSTA OAB - MT18614-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NATURA COSMÉTICOS S.A (REU)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1004025-58.2020.8.11.0001. 

AUTOR: MAYARA GARCIA FERNANDES DE ALMEIDA REU: NATURA 

COSMÉTICOS S.A Visto. I- Dos autos verifico que a parte Reclamante 

acostou como comprovante de endereço um boleto bancário, no entanto, 

referido documento não se mostra eficaz para comprovar, uma vez que 

pode ser preenchido manualmente no ato da impressão. Dessa forma, 

intime-se a parte Reclamante para apresentar, no prazo de 15 dias, 

comprovante de endereço atualizado e em seu nome, ou comprove o 

vínculo jurídico com a pessoa do endereço declinado, sob pena de 

indeferimento da inicial; bem como apresente comprovante de balcão do 

SPC/SERASA e SCPC (dois órgãos diferentes de negativação de crédito), 

atualizados, sob pena de indeferimento da antecipação postulada. II- 

Vencido o prazo, com ou sem manifestação voltem conclusos na pasta de 

urgência. Walter Pereira de Souza Juiz de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004051-56.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE OLIVEIRA DE SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VITOR BERNARDINELLI DACACHE OAB - MT15361/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1004051-56.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:CRISTIANE 

OLIVEIRA DE SANTANA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: VITOR 

BERNARDINELLI DACACHE POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 17/03/2020 Hora: 10:10 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 31 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009340-04.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

KLEBER CHRISTIAN ARRUDA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON SOARES NETO OAB - MT15834-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP117417-A 

(ADVOGADO(A))

PAULO FERNANDO SCHNEIDER OAB - MT8117-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o recurso do id: 28490778 , é tempestivo; há pedido de 

gratuidade de justiça. Intimo as recorridas para oferecerem contrarrazões 

no prazo legal.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020230-02.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA DA SILVA PINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PLINIO CARNEIRO COSTA OAB - MT0022739A (ADVOGADO(A))

NAYARA DA SILVA CASULA OAB - MT24774/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1020230-02.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ADRIANA DA SILVA PINHO REQUERIDO: CLARO S.A. 
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Visto. A Parte Reclamante pugnou pela exclusão de seu nome dos Órgãos 

de Restrição ao Crédito, de providência da parte Reclamada, no qual, 

possibilitasse assim o acesso ao crédito. Posteriormente, no id. 28670711, 

informou que se dirigiu ao Órgão de restrição para solicitar o extrato de 

negativação determinado por este Juízo, no qual, foi verificada a baixa da 

restrição. Posto isto, nota-se que resta prejudicada a análise do pedido de 

antecipação de tutela. Aguarde-se a realização da audiência de 

conciliação. Walter Pereira de Souza Juiz de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004059-33.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITA DA SILVA GONCALVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1004059-33.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:BENEDITA DA 

SILVA GONCALVES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULA ARAUJO 

COSTA POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 17/03/2020 

Hora: 10:20 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 31 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004061-03.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA ARGEMIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

CARMINDA SOUZA DA COSTA (REQUERENTE)

DEZINHA ARGEMIRA DE SOUZA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARYME PARADA PEDROSA OAB - MT22946-O (ADVOGADO(A))

MÁRIO LÚCIO FRANCO PEDROSA OAB - MT5746-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PLANEJAR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME (REQUERIDO)

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1004061-03.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:LUZIA 

ARGEMIRA DE SOUZA e outros (2) ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

KARYME PARADA PEDROSA, MÁRIO LÚCIO FRANCO PEDROSA POLO 

PASSIVO: PLANEJAR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME e outros 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 

17/03/2020 Hora: 10:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 31 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009340-04.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

KLEBER CHRISTIAN ARRUDA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON SOARES NETO OAB - MT15834-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP117417-A 

(ADVOGADO(A))

PAULO FERNANDO SCHNEIDER OAB - MT8117-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o recurso do id: 28697449, é tempestivo; há pedido de 

gratuidade de justiça. Intimo a recorrida para oferecer contrarrazões no 

prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004069-77.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JAIR RIOS RUIZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Marcos Adriano Bocalan OAB - MT9566-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1004069-77.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JAIR RIOS RUIZ 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCOS ADRIANO BOCALAN POLO 

PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 3ª JEC Data: 17/03/2020 Hora: 10:40 , no endereço: RUA 

TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 31 de janeiro de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1007549-97.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DANUZIA MASCARENHAS DE CASTRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que o recurso do id: 28697449, é tempestivo; há pedido de 

gratuidade de justiça. Intimo a recorrida para oferecer contrarrazões no 

prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1018094-32.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RIO CACHOERINHA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA DE SOUSA ANDRADE OAB - MT16875-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIANO SILVA DE SOUZA (EXECUTADO)

 

Certifico que decorreu o prazo para o pagamento voluntário. Intimo a parte 

autora para se manifestar, no prazo de 5 dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004073-17.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO AMARAL SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MAGANHA DE LIMA OAB - MT17538-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1004073-17.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:LEANDRO 

AMARAL SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: THIAGO MAGANHA 

DE LIMA POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 17/03/2020 Hora: 10:50 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 31 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1018087-40.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RIO CACHOERINHA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA DE SOUSA ANDRADE OAB - MT16875-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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LEODMAN CAMPOS DA SILVA (EXECUTADO)

 

Certifico que decorreu o prazo para o pagamento voluntário. Intimo a parte 

autora para se manifestar , no prazo de 5 dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1018071-86.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RIO CACHOERINHA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA DE SOUSA ANDRADE OAB - MT16875-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEVANILDES LUCIA DE PINHO (EXECUTADO)

 

Certifico que decorreu o prazo para o pagamento voluntário. Intimo a parte 

autora para se manifestar, no prazo de 5 dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1017265-51.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO DO EDIFICIO VITORIA REGIA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MELISSA FRANCA PRAEIRO VASCONCELOS DE MORAES OAB - 

MT13582-O (ADVOGADO(A))

WAGNER VASCONCELOS DE MORAES OAB - MT15244-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LIZ HOSHINO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AILTON BUENO DA SILVA OAB - MT9896-O (ADVOGADO(A))

 

Intimo a parte autora para se manifestar sobre a petição de ID 28627104, 

no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005486-02.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE GYBSON SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO LUIZ GABRIEL DA SILVA OAB - MT10588-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

Certifico que os Embargos de Declaração, id: 28664355 foram digitalizados 

tempestivamente. Intimo a parte Embargada, para querendo, se manifestar 

no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004090-53.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON NAVA NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON NAVA NETO OAB - MA15796 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUBMARINO VIAGENS LTDA. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1004090-53.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MILTON NAVA 

NETO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MILTON NAVA NETO POLO 

PASSIVO: SUBMARINO VIAGENS LTDA. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 17/03/2020 Hora: 11:00 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 31 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012679-68.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

E. C. DA SILVA - ENSINO SUPERIOR - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OTAVIO GARGAGLIONE LEITE DA SILVA OAB - MT18229-O 

(ADVOGADO(A))

GUILHERME ROBERTO GOMES COSTA OAB - MT27389/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GENIVALDO APARECIDO DOS SANTOS RODRIGUES (EXECUTADO)

 

AR POSITIVO. CERTIFICO QUE DECORREU O PRAZO PARA O 

PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. INTIMO A PARTE AUTORA PARA SE 

MANIFESTAR, NO PRAZO DE 5 DIAS.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014316-54.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA GARCIA DA SILVA FRANDSEN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

STEPHANIE PAULA DA SILVA OAB - MT24632-E (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANNIE EMMANUELY VENDRUSCOLO BASSAN (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JONNY RANGEL MOSHAGE OAB - MT7694-O (ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: Impulsiono o feito com a finalidade de INTIMAÇÃO DA PARTE 

AUTORA para, se manifestar acerca da petição juntada pela parte 

Executada ID 2529870 E 28601424. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1018600-08.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ESPACO FORMATURAS PRODUCOES DE EVENTOS LTDA - ME 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Marcelo Turcato OAB - MT0008127A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YURI MATHEUS E SILVA (EXECUTADO)

 

AR POSITIVO. CERTIFICO QUE DECORREU O PRAZO PARA O 

PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. Intimo a parte exequente para, no prazo de 

05 (cinco) dias, requerer o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014316-54.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA GARCIA DA SILVA FRANDSEN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

STEPHANIE PAULA DA SILVA OAB - MT24632-E (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANNIE EMMANUELY VENDRUSCOLO BASSAN (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JONNY RANGEL MOSHAGE OAB - MT7694-O (ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DAS 

PARTES, na pessoa de seus advogados para comparecerem a Audiência 

de Conciliação em Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 17/03/2020 

Hora: 11:10 , Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito 

na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro: Duque de Caxias 

I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – BIM, Cuiabá-MT. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1009741-03.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LAÍS OLIVEIRA BASTOS SILVA (REQUERENTE)

ELBER RIBEIRO COUTINHO DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAÍS OLIVEIRA BASTOS SILVA OAB - MT15757-B (ADVOGADO(A))

ELBER RIBEIRO COUTINHO DE JESUS OAB - MT15020-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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PAULO FERNANDO SCHNEIDER OAB - MT8117-O (ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA, , na pessoa de seu advogado para comparecer a 

Audiência de Conciliação em Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 

11/11/2019 Hora: 15:30 , Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA 

CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro: 

Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – 

BIM, Cuiabá-MT.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005103-24.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO SAMPAIO SENIGALIA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NET SERVICOS DE COMUNICACAO S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1005103-24.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: LEONARDO SAMPAIO SENIGALIA REQUERIDO: NET 

SERVICOS DE COMUNICACAO S/A Visto. Designe-se nova data para 

realização da audiência de conciliação. Cite-se no endereço indicado (id. 

24748145). Walter Pereira de Souza Juiz de Direito – II

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1009741-03.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LAÍS OLIVEIRA BASTOS SILVA (REQUERENTE)

ELBER RIBEIRO COUTINHO DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAÍS OLIVEIRA BASTOS SILVA OAB - MT15757-B (ADVOGADO(A))

ELBER RIBEIRO COUTINHO DE JESUS OAB - MT15020-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO FERNANDO SCHNEIDER OAB - MT8117-O (ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE RECLAMADA, na pessoa de seu advogado HABILITADO NO 

SISTEMA PJE NA DATA DE HOJE, para tomar conhecimento da SENTENÇA 

proferida nos presentes autos ID Nº, 26423535 ficando ciente que, caso 

queira, poderá propor recurso no prazo de 10 (dez) dias, contados da 

intimação. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004101-82.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO GILL FERREIRA MACHADO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVERALDO DOS SANTOS DUARTE OAB - MT0016271A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1004101-82.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:FLAVIO GILL 

FERREIRA MACHADO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EVERALDO 

DOS SANTOS DUARTE POLO PASSIVO: GOL LINHAS AEREAS S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 

17/03/2020 Hora: 11:20 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 31 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010996-93.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IVANISE CRISTINA SOUTO LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO JOSE DOS SANTOS OAB - MT16263-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o recurso do id: 28710566 , é tempestivo; há pedido de 

gratuidade de justiça. Intimo a recorrida para oferecer contrarrazões no 

prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004109-59.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SIRLEY SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTHUR MULLER COUTINHO OAB - MT10889-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1004109-59.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:SIRLEY SOARES 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ARTHUR MULLER COUTINHO POLO 

PASSIVO: OI S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

3ª JEC Data: 17/03/2020 Hora: 11:30 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 31 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011946-05.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CILEA FELIZARDA BRITO DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA DA CRUZ MENDONCA OAB - MT24398/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o recurso do id: 28684661, é tempestivo; há pedido de 

gratuidade de justiça. Intimo a recorrida para oferecer contrarrazões no 

prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1016697-35.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

STUDIO S FORMATURAS EIRELI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFERSON HENRIQUE TEIXEIRA DE CASTRO OAB - MT18666-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALDENORA MIRANDA DE JESUS (EXECUTADO)

 

FINALIDADE:O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA, para, no prazo de 05 (cinco) dias, requerer o que 

entender de direito. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1011049-74.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA DE OLIVEIRA BORGES AZEVEDO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA CRISTINA DOS SANTOS OAB - MT14507-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO BATISTA RODRIGUES (EXECUTADO)

 

FINALIDADE:O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para, caso queira, promover(em) a indicação do 

necessário no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de arquivamento (Art. 53, 

§4º da Lei 9.099/95). OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 
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TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004130-35.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WILTON NEIVA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LYDIA CRISTINA DE SOUZA NANTES SANTOS OAB - MT13689/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1004130-35.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:WILTON NEIVA 

DE SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LYDIA CRISTINA DE 

SOUZA NANTES SANTOS POLO PASSIVO: Aguas Cuiabá S/A e outros 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 

17/03/2020 Hora: 11:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 31 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004137-27.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NINA GIMENES MACIEL VIANNA BOURA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVERALDO DOS SANTOS DUARTE OAB - MT0016271A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REU)

 

PROCESSO n. 1004137-27.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:NINA GIMENES 

MACIEL VIANNA BOURA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EVERALDO 

DOS SANTOS DUARTE POLO PASSIVO: AZUL LINHAS AEREAS 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 

17/03/2020 Hora: 11:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 31 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022170-02.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA DAS DORES DIAS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA PATRICIA SALGADO OAB - MT13260-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1022170-02.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: FERNANDA DAS DORES DIAS DA SILVA REQUERIDO: 

TELEFÔNICA BRASIL S.A. Visto. A possibilidade de antecipação de tutela 

cautelar nos Juizados Especiais, deve obedecer aos limites traçados no 

art. 2º e art. 84, da Lei nº 8.078/90 c.c. art. 1.046, §2º, do CPC c.c. 

Enunciado nº 163 do FONAJE. A permitir a antecipação da tutela, 

indispensável a demonstração inequívoca do fundamento relevante da 

demanda, do justificado receio de ineficácia do provimento final e, por fim, 

da reversibilidade da medida. Reclamação que pretende em antecipação 

de tutela a suspensão da cobrança de dívida, sob a alegação de 

inexistência de relação jurídica. Porém, no extrato do atual do SERASA 

(abaixo), consta a existência de outros registros, não se podendo afirmar, 

de início, a necessidade da medida. ------------------------------------------- C 

O N S U L T A D E B A L C A O SERVICO DE PROTECAO AO CREDITO 

Consulta efetuada na: CDL CUIABA/MT ------------------------------------------

- NOME: FERNANDA DAS DORES DIAS DA SILVA DATA NASCIMENTO: 

14/09/1999 CPF: 060.898.821-94 ------------------------------------------- 

REGISTRO(S) DE SPC: CDL - CUIABA / MT --------------------------------------

----- * CREDOR: ESCOLA TECNICADE EDUCACAO PROFISS IONAL MONTE 

SIAO ENT.ORIGEM: CDL - CUIABA / MT DATA VENCIMENTO: 10/08/2018 

TIPO: COMPRADOR CONTRATO/FATURA: 303 VALOR: 1.200,00 DATA 

INCLUSAO: 02/04/2019 ------------------------------------------- CONSULTA 

EM OUTROS BANCOS DE DADOS ------------------------------------------- 

REGISTRO(S) DE SERASA ------------------------------------------- * CREDOR: 

TELEFONICA BRASIL S/A ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN TELEFONE: 

0800 774 1515 DATA VENCIMENTO: 01/07/2019 TIPO: COMPRADOR 

CONTRATO: 0000899944934894 VALOR: 466,95 DATA INCLUSAO: 

01/11/2019 ------------------------------------------- ENDEREÇO SERASA ------

------------------------------------- *ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN 

ENDEREÇO: AL.DOS QUINIMURAS, 187 BAIRRO: PLANALTO PAULISTA 

CIDADE: SAO PAULO-SP, CEP: 04068-900 --------------------------------------

----- ENDEREÇOS DAS ENTIDADES DE ORIGEM ---------------------------------

---------- * ENT.ORIGEM: CDL - CUIABA / MT ENDEREÇO: AVENIDA 

PRESIDENTE GETULIO VAR ARGAS, 750 BAIRRO: CENTRO NORTE 

CIDADE: CUIABA / MT ------------------------------------------- RESULTADO ---

---------------------------------------- >Consta(m) um total de 2 registro(s) , 

sendo detalhado(s) o(s) acima apresentado(s). --------------------------------

----------- Verificar o(s) valor(es) atual(is) do(s) debito(s) junto ao(s) 

credor(es). ------------------------------------------- * Esta consulta apresenta 

informações de registros efetuados nas bases privadas do SPC Brasil e 

da Serasa. Demais informações, originadas de outros bancos privados ou 

públicos, devem ser acessadas junto aos órgãos de origem. ----------------

--------------------------- NUM.PROTOCOLO: 002.223.676.613-3 30/01/2020 

19:59:56-horario de Brasilia-FIM ------------------------------------------- 

Assim, havendo anotações outras e não discutidas em juízo, INDEFIRO o 

pedido antecipatório. Trata-se de relação de consumo e estão presentes 

os requisitos legais para a inversão do ônus da prova, a qual defiro, 

exceto no que tange àquelas de conteúdo negativo, por tal caraterística 

insuscetíveis de transferência ao polo oposto. Inexistindo pedido diverso, 

a citação/intimação para responder à reclamação deve ser por Carta AR, 

salvo se possível a via eletrônica, com as cópias necessárias. Walter 

Pereira de Souza Juiz de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018420-89.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO RODRIGUES DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MELQUISEDEC JOSE ROLDAO OAB - GO92219-O (ADVOGADO(A))

KARINA CAVALCANTE ROCHA OAB - MT22336/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1018420-89.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: FABIO RODRIGUES DE ALMEIDA REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO Visto. A possibilidade de antecipação de tutela cautelar nos 

Juizados Especiais, deve obedecer aos limites traçados no art. 2º e art. 

84, da Lei nº 8.078/90 c.c. art. 1.046, §2º, do CPC c.c. Enunciado nº 163 

do FONAJE. A permitir a antecipação da tutela, indispensável a 

demonstração inequívoca do fundamento relevante da demanda, do 

justificado receio de ineficácia do provimento final e, por fim, da 

reversibilidade da medida que, no caso, não se encontram presentes, 

posto que pelos documentos juntados não é possível identificar sem 

margens de dúvida os fatos narrados. A parte reclamante ao ser instada a 

apresentá-los (id. 27362275), não o fez integralmente, o que, em tese, 

afastas a verossimilhança de suas alegações. Isto posto, INDEFIRO a 

tutela postulada em caráter inicial. Antevendo a relação consumerista e 

respectiva hipossuficiência da parte, DEFIRO, desde já, a inversão do 

ônus da prova. Inexistindo pedido diverso, conclusos para Contumácia. 

Walter Pereira de Souza Juiz de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003844-57.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARTA RODRIGUES DOS SANTOS (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1003844-57.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: MARTA RODRIGUES DOS SANTOS REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Visto. A possibilidade 

de antecipação de tutela cautelar nos Juizados Especiais, deve obedecer 

aos limites traçados no art. 2º e art. 84, da Lei nº 8.078/90 c.c. art. 1.046, 

§2º, do CPC c.c. Enunciado nº 163 do FONAJE. A permitir a antecipação 

da tutela, indispensável a demonstração inequívoca do fundamento 

relevante da demanda, do justificado receio de ineficácia do provimento 

final e, por fim, da reversibilidade da medida que, no caso, não se 

encontram presentes, posto que as informações são unilaterais e os fatos 

são controvertidos e somente podem ser melhor analisados sob o 

contraditório. Isto posto, INDEFIRO a tutela postulada em caráter inicial. 

Antevendo a relação consumerista e respectiva hipossuficiência da parte, 

DEFIRO, desde já, a inversão do ônus da prova. Inexistindo pedido 

diverso, a citação/intimação para responder à reclamação deve ser por 

Carta A.R., salvo a via eletrônica, com as cópias necessárias. Walter 

Pereira de Souza Juiz de Direito - II

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003899-08.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXSANDRO NEVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUDIMILA CAROLINE MOREIRA DA SILVA OAB - MT22722-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GREE ELECTRIC APPLIANCES DO BRASIL LTDA. (REQUERIDO)

EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1003899-08.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: ALEXSANDRO NEVES DA SILVA REQUERIDO: EB 

COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA, GREE ELECTRIC APPLIANCES 

DO BRASIL LTDA. Visto. A possibilidade de antecipação de tutela cautelar 

nos Juizados Especiais, deve obedecer aos limites traçados no art. 2º e 

art. 84, da Lei nº 8.078/90 c.c. art. 1.046, §2º, do CPC c.c. Enunciado nº 

163 do FONAJE. A permitir a antecipação da tutela, indispensável a 

demonstração inequívoca do fundamento relevante da demanda, do 

justificado receio de ineficácia do provimento final e, por fim, da 

reversibilidade da medida que, no caso, não se encontram presentes. Em 

análise sumária não é possível averiguar a falha da prestação de serviço, 

uma vez que se trata de informações unilaterais sendo imprescindível a 

oitiva do Reclamado. Desse modo, nessa fase inicial, descabe a 

devolução dos valores pagos a título de danos materiais em razão de 

eventual ato ilícito realizado pela Reclamada, devendo-se aguardar a 

instrução processual. Isto posto, INDEFIRO a tutela postulada em caráter 

inicial. Antevendo a relação consumerista e respectiva hipossuficiência da 

parte, DEFIRO, desde já, a inversão do ônus da prova. Inexistindo pedido 

diverso, a citação/intimação para responder à reclamação deve ser por 

Carta A.R., salvo a via eletrônica, com as cópias necessárias. Walter 

Pereira de Souza Juiz de Direito - II

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000792-53.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ENILDO NEVES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ENILDO NEVES DE SOUZA OAB - MT22020/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA. (REQUERIDO)

MAGAZINE GAYA - COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL - EIRELI - 

ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1000792-53.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: ENILDO NEVES DE SOUZA REQUERIDO: AMAZON 

SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA., MAGAZINE GAYA - 

COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL - EIRELI - ME Visto. A 

possibilidade de antecipação de tutela cautelar nos Juizados Especiais, 

deve obedecer aos limites traçados no art. 2º e art. 84, da Lei nº 8.078/90 

c.c. art. 1.046, §2º, do CPC c.c. Enunciado nº 163 do FONAJE. Notícia a 

parte Reclamante: - que adquiriu um aparelho “Relógio Cardíaco XIAOMI 

AMAZFIT VERGE A1811 com GPS/Glonass - Preto/Cinza” no valor de R$ 

709,90 (setecentos e nove reais e noventa centavos) no site da loja da 1º 

reclamada em 01/08/2019, pelo qual efetuou pagamento parcelado em 10 

(dez) vezes; - que até a presente data nenhum produto lhe foi entregue, 

uma vez que, foi encaminhado para entrega, porém, retornou por não 

localizar o número do apartamento de seu prédio, bem como, teve a 

compra cancelada e a determinação de reembolso por parte da 

Reclamada, todavia, a cobrança ainda persiste. O fundamento relevante 

da demanda resta, aparentemente, consubstanciado na prova inicialmente 

trazida, onde demonstrado, em tese, a fatura de cobrança, o comprovante 

de pagamento do valor total, bem como, os e-mails de resposta da 

Reclamada, que ao que tudo indica, aponta a ocorrência dos fatos 

alegados na inicial. O justificado receio de ineficácia do provimento final 

evidencia-se pelo risco de permitir a cobrança da compra do produto pelos 

quais a Reclamante não usufruiu, tendo em vista o cancelamento, 

obrigando-lhe a prejuízo injustificado. Isto posto, com fundamento no 

art.84, §3º, do CDC, DEFIRO parcialmente a antecipação de tutela, 

determinando à Reclamada até ulterior deliberação deste juízo, suspenda a 

cobrança da dívida parcelada, no prazo de 5 (cinco) dias. Fixo multa 

simples em R$ 2.000,00 (dois mil reais), pelo descumprimento da presente 

determinação, sem prejuízo da resposta criminal por crime de 

desobediência. Antevendo a relação consumerista e respectiva 

hipossuficiência da parte, DEFIRO, desde já, a inversão do ônus da prova. 

Cite-se para responder à reclamação (se possível na via eletrônica), bem 

como, intime-se do deferimento da antecipação por Carta A.R., com as 

cópias necessárias. Walter Pereira de Souza Juiz de Direito em 

substituição legal

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002853-81.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO VITORIA MACEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVAM EUSTAQUIO DA SILVA JUNIOR OAB - MT24241/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1002853-81.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: JULIO VITORIA MACEDO REQUERIDO: UBER DO BRASIL 

TECNOLOGIA LTDA. Visto. A possibilidade de antecipação de tutela 

cautelar nos Juizados Especiais, deve obedecer aos limites traçados no 

art. 2º e art. 84, da Lei nº 8.078/90 c.c. art. 1.046, §2º, do CPC c.c. 

Enunciado nº 163 do FONAJE. A permitir a antecipação da tutela, 

indispensável a demonstração inequívoca do fundamento relevante da 

demanda, do justificado receio de ineficácia do provimento final e, por fim, 

da reversibilidade da medida que, no caso, não se encontram presentes, 

posto que as informações trazidas pela parte Reclamante estão fundadas 

em alegações unilaterais, circunstâncias estas que tornam temerárias a 

concessão da providência Reclamada, de natureza satisfativa, restando 

prudente aguardar o contraditório. Isto posto, INDEFIRO a tutela postulada 

em caráter inicial. Antevendo a relação consumerista e respectiva 

hipossuficiência da parte, DEFIRO, desde já, a inversão do ônus da prova. 

Inexistindo pedido diverso, a citação/intimação para responder à 

reclamação deve ser por Carta A.R., salvo a via eletrônica, com as cópias 

necessárias. Walter Pereira de Souza Juiz de Direito em substituição legal

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003824-66.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISQUINHO PAULO DE PINHO (REQUERENTE)
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Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1003824-66.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: FRANCISQUINHO PAULO DE PINHO REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Visto. A possibilidade 

de antecipação de tutela cautelar nos Juizados Especiais, deve obedecer 

aos limites traçados no art. 2º e art. 84, da Lei nº 8.078/90 c.c. art. 1.046, 

§2º, do CPC c.c. Enunciado nº 163 do FONAJE. Aponta a parte 

Reclamante que está sofrendo cobrança indevida decorrente de consumo 

de energia superior ao efetivamente ocorrido, com referência às faturas 

vencidas de setembro a outubro e julho/2019. Na hipótese, identifico o 

fundamento relevante da demanda, notadamente no fato de que nas 

faturas discutidas, o consumo é muito superior à média. O justificado 

receio de ineficácia do provimento final exsurge da possibilidade de 

suspensão do serviço essencial (art. 10, I da Lei nº 7.783/89 c.c. art. 22, 

caput do CDC), além da indevida negativação de crédito. Isto posto, com 

fundamento no art. 84, §3º, do CDC, DEFIRO a antecipação de tutela, 

determinando à parte Reclamada, até decisão final ou posterior decisão do 

juízo: a) suspenda a cobrança das faturas de consumo acostada à inicial; 

b) não promova a negativação do nome da parte Reclamante em razão 

desta e, se já ocorrido, exclua no prazo de 5 (cinco) dias; c) não promova 

a suspensão do serviço em razão das faturas discutidas e, se já ocorrido, 

restabeleça no prazo de 24 (vinte e quatro) horas. Tratando-se de serviço 

essencial o prazo é contínuo (final de semana e feriado). Consigno que 

esta decisão não tem efeitos para o caso de existência de outras faturas 

vencidas e pendentes de pagamento, e nem para outras hipóteses em que 

é permitida a suspensão do fornecimento de energia. Para a hipótese de 

descumprimento da presente decisão, estabeleço multa simples, que fixo 

em R$ 2.000,00 (dois mil reais), sem prejuízo da resposta criminal pelo 

descumprimento injustificado. Por fim, antevendo a relação consumerista 

entre as partes, DEFIRO o pedido de inversão do ônus da prova, 

porquanto presentes os requisitos legais. Cite-se para responder à 

reclamação (se possível na via eletrônica), bem como, intime-se do 

deferimento da antecipação via Mandado Judicial, com as cópias 

necessárias. Walter Pereira de Souza Juiz de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003656-64.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON DOS SANTOS TAROCO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1003656-64.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: ANDERSON DOS SANTOS TAROCO REQUERIDO: SKY 

BRASIL SERVIÇOS LTDA Visto. A possibilidade de antecipação de tutela 

cautelar nos Juizados Especiais, deve obedecer aos limites traçados no 

art. 2º e art. 84, da Lei nº 8.078/90 c.c. art. 1.046, §2º, do CPC c.c. 

Enunciado nº 163 do FONAJE. A permitir a antecipação da tutela, 

indispensável a demonstração inequívoca do fundamento relevante da 

demanda, do justificado receio de ineficácia do provimento final e, por fim, 

da reversibilidade da medida que, no caso, não se encontram presentes, 

posto que as informações são unilaterais e os fatos são controvertidos e 

somente podem ser melhor analisados sob o contraditório. Isto posto, 

INDEFIRO a tutela postulada em caráter inicial. Antevendo a relação 

consumerista e respectiva hipossuficiência da parte, DEFIRO, desde já, a 

inversão do ônus da prova. Inexistindo pedido diverso, a citação/intimação 

para responder à reclamação deve ser por Carta A.R., salvo a via 

eletrônica, com as cópias necessárias. Walter Pereira de Souza Juiz de 

Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003509-38.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ARNALDO MARQUES DOS REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL RIBEIRO DE OLIVEIRA OAB - MT10444-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS AVENIDA S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1003509-38.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: ARNALDO MARQUES DOS REIS REQUERIDO: LOJAS 

AVENIDA S.A Visto. A possibilidade de antecipação de tutela cautelar nos 

Juizados Especiais, deve obedecer aos limites traçados no art. 2º e art. 

84, da Lei nº 8.078/90 c.c. art. 1.046, §2º, do CPC c.c. Enunciado nº 163 

do FONAJE. A permitir a antecipação da tutela, indispensável a 

demonstração inequívoca do fundamento relevante da demanda, do 

justificado receio de ineficácia do provimento final e, por fim, da 

reversibilidade da medida que, no caso, não se encontram presentes. Em 

análise sumária não é possível averiguar a falha da prestação de serviço, 

uma vez que se trata de informações unilaterais sendo imprescindível a 

oitiva do Reclamado. Desse modo, nessa fase inicial, descabe a 

devolução dos valores pagos a título de danos materiais em razão de 

eventual ato ilícito realizado pela Reclamada, devendo-se aguardar a 

instrução processual. Isto posto, INDEFIRO a tutela postulada em caráter 

inicial. Antevendo a relação consumerista e respectiva hipossuficiência da 

parte, DEFIRO, desde já, a inversão do ônus da prova. Inexistindo pedido 

diverso, a citação/intimação para responder à reclamação deve ser por 

Carta A.R., salvo a via eletrônica, com as cópias necessárias. Walter 

Pereira de Souza Juiz de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002795-78.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA AUXILIADORA AMARIO GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL DOS SANTOS DUARTE OAB - MT23603-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1002795-78.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: MARIA AUXILIADORA AMARIO GONCALVES REQUERIDO: 

BANCO DO BRASIL S/A Visto. A possibilidade de antecipação de tutela 

cautelar nos Juizados Especiais, deve obedecer aos limites traçados no 

art. 2º e art. 84, da Lei nº 8.078/90 c.c. art. 1.046, §2º, do CPC c.c. 

Enunciado nº 163 do FONAJE. A permitir a antecipação da tutela, 

indispensável a demonstração inequívoca do fundamento relevante da 

demanda, do justificado receio de ineficácia do provimento final e, por fim, 

da reversibilidade da medida. Reclamação que pretende em antecipação 

de tutela a suspensão da cobrança de dívida, sob a alegação de 

inexistência de débito ou relação jurídica. Porém, tanto no extrato datado 

de 28/01/2020 do SPC juntado pela parte e do atual do SERASA (abaixo), 

consta a existência de outros registros, não se podendo afirmar, de início, 

a necessidade da medida. ------------------------------------------- C O N S U L 

T A D E B A L C A O SERVICO DE PROTECAO AO CREDITO Consulta 

efetuada na: CDL CUIABA/MT ------------------------------------------- NOME: 

MARIA AUXILIADORA AMARIO GONCALVES DATA NASCIMENTO: 

24/05/1965 CPF: 343.681.241-20 ------------------------------------------- 

NADA CONSTA – CDL CUIABA/MT* Obs: *Não constam registros na 

Entidade consultante. ------------------------------------------- CONSULTA EM 

OUTROS BANCOS DE DADOS ------------------------------------------- 

REGISTRO(S) DE SERASA ------------------------------------------- * CREDOR: 

BANCO DO BRASIL S/A ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN DATA 

VENCIMENTO: 20/12/2019 TIPO: COMPRADOR CONTRATO: 

00000000000914323742 VALOR: 496,62 DATA INCLUSAO: 07/01/2020 * 

CREDOR: BANCO DO BRASIL S/A ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN DATA 

VENCIMENTO: 20/12/2019 TIPO: COMPRADOR CONTRATO: 

00000000000911882128 VALOR: 500,01 DATA INCLUSAO: 07/01/2020 * 

CREDOR: BANCO DO BRASIL S/A ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN DATA 

VENCIMENTO: 25/10/2019 TIPO: COMPRADOR CONTRATO: 

00000000000915896205 VALOR: 3.660,69 DATA INCLUSAO: 12/11/2019 

* CREDOR: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBU ENT.ORIGEM: SERASA 

EXPERIAN DATA VENCIMENTO: 13/06/2019 TIPO: COMPRADOR 
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CONTRATO: 0000257791201905 VALOR: 119,61 DATA INCLUSAO: 

25/10/2019 * CREDOR: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBU 

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN DATA VENCIMENTO: 21/05/2019 TIPO: 

COMPRADOR CONTRATO: 0007102046201905 VALOR: 31,86 DATA 

INCLUSAO: 25/10/2019 * CREDOR: BANCO DO BRASIL S/A ENT.ORIGEM: 

SERASA EXPERIAN DATA VENCIMENTO: 24/05/2019 TIPO: COMPRADOR 

CONTRATO: 00000000000853183193 VALOR: 25.047,32 DATA 

INCLUSAO: 05/07/2019 ------------------------------------------- ENDEREÇO 

SERASA ------------------------------------------- *ENT.ORIGEM: SERASA 

EXPERIAN ENDEREÇO: AL.DOS QUINIMURAS, 187 BAIRRO: PLANALTO 

PAULISTA CIDADE: SAO PAULO-SP, CEP: 04068-900 -------------------------

------------------  RESULTADO ----- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

>Consta(m) um total de 6 registro(s), sendo detalhado(s) o(s) acima 

apresentado(s). ------------------------------------------- Verif icar o(s ) 

valor(es) atual(is) do(s) debito(s) junto ao(s) credor(es). ---------------------

---------------------- * Esta consulta apresenta informações de registros 

efetuados nas bases privadas do SPC Brasil e da Serasa. Demais 

informações, originadas de outros bancos privados ou públicos, devem 

ser acessadas junto aos órgãos de origem. -------------------------------------

------ NUM.PROTOCOLO: 002.224.074.785-7 31/01/2020 15:04:20-horario 

de Brasilia-FIM ------------------------------------------- Assim, havendo 

anotações outras e não discutidas em juízo, INDEFIRO o pedido 

antecipatório. Trata-se de relação de consumo e estão presentes os 

requisitos legais para a inversão do ônus da prova, a qual defiro, exceto 

no que tange àquelas de conteúdo negativo, por tal caraterística 

insuscetíveis de transferência ao polo oposto. Inexistindo pedido diverso, 

a citação/intimação para responder à reclamação deve ser por Carta AR, 

salvo se possível a via eletrônica, com as cópias necessárias. Walter 

Pereira de Souza Juiz de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003369-04.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE RUBENS LOPES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUTE SOUZA OLIVEIRA OAB - MT18250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HERBERT RENAN PEREIRA DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1003369-04.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: JOSE RUBENS LOPES DA SILVA REQUERIDO: HERBERT 

RENAN PEREIRA DOS SANTOS Visto. A possibilidade de antecipação de 

tutela cautelar nos Juizados Especiais deve obedecer aos limites traçados 

no art. 2º e art. 84, da Lei nº 8.078/90 c.c. art. 1.046, §2º, do CPC c.c. 

Enunciado nº 163 do FONAJE. Demonstra a parte Reclamante a venda do 

veículo descrito na inicial à Empresa Reclamada, com comunicação ao 

Órgão de Trânsito. A relevância do fundamento, está na demonstração da 

venda do veículo descrito na inicial para a Empresa Reclamada e, em 

princípio, na ausência de cuidado objetivo desta em proceder à referida 

transferência junto ao órgão de trânsito gerando, tal omissão, débitos 

indevidos em nome do Reclamante. De outro lado, é cristalino o justificado 

receio de ineficácia do provimento final, mormente porque o Reclamante 

não pode ser obrigado a suportar dívidas e registros cadastrais no órgão 

de trânsito por práticas que não cometeu. Isto posto, com fundamento no 

art. art.84, §3º, do CDC, DEFIRO a antecipação de tutela cautelar, 

determinando à Reclamada que: a) promova a transferência do veículo 

descrito na inicial conforme “recibo” juntado; e, b) no mesmo ato, promova 

também a exclusão dos débitos em nome do Reclamante no cadastro do 

referido veículo, em data posterior à venda, tudo no prazo de 10 (dez) 

dias. Fixo multa simples em R$ 3.000,00 (três mil reais), pelo 

descumprimento da presente determinação, sem prejuízo da resposta 

criminal por crime de desobediência. Antevendo a relação consumerista e 

respectiva hipossuficiência da parte, DEFIRO, desde já, a inversão do 

ônus da prova, naquilo que não for responsabilidade processual da parte 

Reclamante, porquanto presentes os requisitos legais. Cite-se para 

responder à reclamação (se possível na via eletrônica), bem como, 

intime-se do deferimento da antecipação por Carta A.R., com as cópias 

necessárias. Walter Pereira de Souza Juiz de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003080-71.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MATTHEUS YAN MONTEIRO DE ABREU (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE YARID RECCO PEREIRA SILVA OAB - MT26390/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1003080-71.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: MATTHEUS YAN MONTEIRO DE ABREU REQUERIDO: 

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A Visto. A possibilidade de 

antecipação de tutela cautelar nos Juizados Especiais deve obedecer aos 

limites traçados no art. 2º e art. 84, da Lei nº 8.078/90 c.c. art. 1.046, §2º, 

do CPC c.c. Enunciado nº 163 do FONAJE. O fundamento relevante da 

demanda resta, em tese, consubstanciado na alegação de negativa de 

relação jurídica e prova da negativação. O justificado receio de ineficácia 

do provimento final evidencia-se pelo risco de limitar o acesso da parte 

Reclamante ao crédito, por eventual indevida restrição nos bancos de 

dados de proteção. Isto posto, com fundamento no art. art. 84, §3º, do 

CDC, DEFIRO a antecipação de tutela, determinando à Reclamada até 

ulterior deliberação deste juízo: a) suspenda o contrato em nome da parte 

Reclamante, noticiado nos autos; b) suspenda a cobrança de débitos 

decorrentes deste contrato; e, c) exclua o nome da parte Reclamante do 

cadastro negativador pela dívida noticiada nos autos, no prazo de 5 

(cinco) dias. Fixo multa simples em R$ 2.000,00 (dois mil reais), pelo 

descumprimento da presente determinação, sem prejuízo da resposta 

criminal por crime de desobediência. Antevendo a relação consumerista e 

respectiva hipossuficiência da parte, DEFIRO, desde já, a inversão do 

ônus da prova, naquilo que não for responsabilidade processual da parte 

Reclamante, porquanto presentes os requisitos legais. Cite-se para 

responder à reclamação (se possível na via eletrônica), bem como, 

intime-se do deferimento da antecipação por Carta A.R., com as cópias 

necessárias. Walter Pereira de Souza Juiz de Direito - II

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002803-55.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DAYANE VIEIRA MENDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SULEYME BENTO DOS SANTOS OAB - MT27673/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAGAZINE LUIZA S/A (REU)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1002803-55.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: DAYANE VIEIRA MENDES REU: MAGAZINE LUIZA S/A 

Visto. A possibilidade de antecipação de tutela cautelar nos Juizados 

Especiais, deve obedecer aos limites traçados no art. 2º e art. 84, da Lei 

nº 8.078/90 c.c. art. 1.046, §2º, do CPC c.c. Enunciado nº 163 do FONAJE. 

Demonstra a parte Reclamante ter adquirido bem móvel na loja da parte 

Reclamada, e a ausência de montagem do produto. O fundamento 

relevante da demanda resta, aparentemente, consubstanciado na prova 

inicialmente trazida onde demonstrado, em tese, o efetivo pagamento e a 

impossibilidade de uso. O justificado receio de ineficácia do provimento 

final, está no fato de que o Reclamante não pode ser privado do direito de 

usufruir de produto pago em razão do não cumprimento da 

contraprestação pela empresa Reclamada. Isto posto, com fundamento no 

art. art. 84, §3º, do CDC, DEFIRO a antecipação de tutela, determinando 

que a Reclamada promova a montagem do produto adquirido pelo autor, 

descrito em nota fiscal, no prazo de 05 (cinco) dias, ou justifique a 

impossibilidade de fazê-lo. Fixo multa simples em R$ 2.000,00 (dois mil 

reais), pelo descumprimento da presente determinação, sem prejuízo da 

resposta criminal por crime de desobediência. Antevendo a relação 

consumerista e respectiva hipossuficiência da parte, DEFIRO, desde já, a 

inversão do ônus da prova. Cite-se para responder à reclamação (se 

possível na via eletrônica), bem como, intime-se do deferimento da 

antecipação por Carta A.R., com as cópias necessárias. Walter Pereira de 

Souza Juiz de Direito - II
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Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001314-80.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DIONARI SANTANA BEZERRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO DE MELO ROSA OAB - MT10097-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1001314-80.2020.8.11.0001. 

AUTOR: DIONARI SANTANA BEZERRA REU: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Visto. A possibilidade de antecipação de 

tutela cautelar nos Juizados Especiais, deve obedecer aos limites 

traçados no art. 2º e art. 84, da Lei nº 8.078/90c.c.art. 1.046, §2º, do CPC 

c.c. Enunciado nº 163 do FONAJE. A permitir a antecipação da tutela, 

indispensável a demonstração inequívoca do fundamento relevante da 

demanda, do justificado receio de ineficácia do provimento final e, por fim, 

da reversibilidade da medida que, no caso, não se encontram presentes, 

isso porque, é possível verificar pela gravação do áudio da ligação 

telefônica (protocolo nº 62812351) juntado pela própria parte Reclamante, 

que a mesma confirma a moradia no endereço correspondente à fatura 

ora contestada (min. 2:15 a 3:02), o que em análise sumária não é possível 

afirmar o total desconhecimento do débito, devendo-se aguardar o 

contraditório. Isto posto, INDEFIRO a tutela postulada em caráter inicial. 

Antevendo a relação consumerista e respectiva hipossuficiência da parte, 

DEFIRO, desde já, a inversão do ônus da prova. Inexistindo pedido 

diverso, a citação/intimação para responder à reclamação deve ser por 

Carta A.R., salvo a via eletrônica, com as cópias necessárias. Walter 

Pereira de Souza Juiz de Direito - II

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004051-56.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE OLIVEIRA DE SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VITOR BERNARDINELLI DACACHE OAB - MT15361/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1004051-56.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: CRISTIANE OLIVEIRA DE SANTANA REQUERIDO: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Visto. A 

possibilidade de antecipação de tutela cautelar nos Juizados Especiais 

deve obedecer aos limites traçados no art. 2º e art. 84, da Lei nº 8.078/90 

c.c. art. 1.046, §2º, do CPC c.c. Enunciado nº 163/FONAJE. O fundamento 

relevante da demanda ressai das alegações da parte Reclamante de que a 

Empresa Reclamada realizou inspeção irregular em sua UC-6/2605521-8 

(TOI nº 727178), no mês de julho/2019, com fixação de recuperação de 

consumo no valor de R$ 300,39 (trezentos reais e trinta e nove centavos), 

referente ao período julho/2019. O justificado receio de ineficácia do 

provimento final se justifica em relação à suspensão do fornecimento do 

serviço em relação à fatura de recuperação de consumo, bem como, a 

sua cobrança enquanto se discute a regularidade da inspeção 

(cumprimento do art. 129, §1º, da Res. 414/2010-ANEEL). Por fim, 

considerando que a discussão não trata de possível “defeito” do relógio 

medidor, bem como, diante da inexistência de discussão sobre faturas 

posteriores, sem necessidade da sua troca nesse momento. Isto posto, 

com fundamento no art. 84, §3º, do CDC, DEFIRO parcialmente a 

antecipação de tutela, determinando à parte Reclamada até ulterior 

deliberação deste juízo: a) suspensão da cobrança da fatura de 

recuperação de consumo trazida com a inicial; b) não inclusão do nome da 

parte Reclamante no cadastro negativador pela fatura aqui discutida e, se 

já ocorrido, a exclusão no prazo de 5 (cinco) dias; e, c) a não suspensão 

do serviço em razão da fatura aqui discutida e, se ocorrida, o seu 

restabelecimento no prazo de 24 (vinte e quatro) horas. Tratando-se de 

serviço essencial o prazo é contínuo (final de semana e feriado) Fixo 

multa simples em R$ 2.000,00 (dois mil reais), pelo descumprimento da 

presente determinação, sem prejuízo da resposta criminal por crime de 

desobediência. Ainda, antevendo a relação consumerista entre as partes, 

DEFIRO o pedido de inversão do ônus da prova, naquilo que não for 

responsabilidade processual da parte Reclamante, porquanto presentes 

os requisitos legais. Cite-se para responder à reclamação (se possível na 

via eletrônica), bem como, intime-se do deferimento da antecipação por 

Mandado, com as cópias necessárias. Walter Pereira de Souza Juiz de 

Direito - II

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003102-32.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RAPHAEL VINICIUS DA SILVA CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISVALDO MENDES RAMOS OAB - MT19438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1003102-32.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: RAPHAEL VINICIUS DA SILVA CAMPOS REQUERIDO: 

ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA Visto. Evidente a necessidade de 

reunião das reclamações para julgamento único, contudo, considerando 

decisão da Turma Recursal do TJMT (RI nº 0043470-76.2015.811.0001), 

que dispensou a discussão sobre o conceito jurídico de contrato no fato 

concreto, para reconhecer o “termo" genericamente utilizado pelos órgãos 

de restrição de crédito como tal, o pedido deve ser apreciado. Ainda, 

apesar de estampado na petição inicial da reclamação nº 

1003103-17.2020.8.11.0001 do 6º JEC, a existência desta reclamação e 

sua distribuição em primeiro lugar (prevenção), o feito já teve 

manifestação daquele juízo sobre a pretensão de urgência lá arguida. 

Deste modo, registro para posterior avaliação da repercussão em 

sentença, a existência da(s) reclamação(ões) acima indicada, que 

demonstra(m) a inequívoca divisão de reclamações para obtenção de 

indenizações distintas, sobre fatos idênticos e de conhecimento da parte 

Autora quando dos respectivos ajuizamentos. Passo ao enfrentamento do 

pedido de urgência. A possibilidade de antecipação de tutela nos Juizados 

Especiais, deve obedecer aos limites traçados no art. 2º e art. 84, da Lei 

nº 8.078/90 c.c. art. 1.046, §2º, do CPC c.c. Enunciado nº 163 do FONAJE. 

O fundamento relevante da demanda resta consubstanciado na 

declaração da parte Reclamante de inexistência de relação jurídica, bem 

como, da existência de negativação, em tese, indevida. Ainda, demonstrou 

a parte Reclamante, discussão judicial sobre as demais inscrições 

negativas. Nesse sentido: “No que concerne à possibilidade da inscrição 

do nome do devedor em órgãos de proteção ao crédito, decidiu a Segunda 

Seção desta Corte, em julgamento proferido no REsp nº 527.618/RS, da 

relatoria do Senhor Ministro Cesar Asfor Rocha, DJ de 24/11/03, que o 

impedimento de inscrição do nome dos devedores em cadastros restritivos 

de crédito somente é possível quando presentes, concomitantemente, três 

requisitos: existência de ação proposta pelo devedor contestando a 

existência parcial ou integral do débito, que haja efetiva demonstração de 

que a contestação da cobrança indevida se funda na aparência do bom 

direito e em jurisprudência consolidada desta Corte ou do Supremo 

Tribunal Federal e, por fim que, sendo a contestação de apenas parte do 

débito, deposite, ou preste caução idônea, ao prudente arbítrio do 

magistrado, o valor referente à parte tida por incontroversa.” (STJ – 2ª S - 

DM - REsp nº 809210 - Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito - j. 

01/02/2006). Grifei. O justificado receio de ineficácia do provimento final 

evidencia-se pelo risco de limitar o acesso da parte Reclamante ao crédito, 

por eventual indevida restrição nos bancos de dados de proteção. Isto 

posto, com fundamento no art. art. 84, §3º, do CDC, DEFIRO a antecipação 

de tutela, determinando à parte Reclamada até ulterior deliberação deste 

juízo: a) suspenda o serviço em nome da parte Reclamante, noticiado nos 

autos; b) suspenda a cobrança de débitos decorrentes deste serviço; e, 

c) exclua o nome do Reclamante do cadastro negativador pela dívida 

noticiada nos autos, no prazo de 5 (cinco) dias. Fixo multa simples em R$ 

2.000,00 (dois mil reais), pelo descumprimento da presente determinação, 
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sem prejuízo da resposta criminal por crime de desobediência. Evidente 

que, em havendo prova da legalidade da negativação estará a parte 

Reclamada dispensada do cumprimento desta decisão, contudo, 

dependente da apresentação do(s) respectivos(s) documento(s), no 

mesmo prazo acima assinalado. Antevendo a relação consumerista e 

respectiva hipossuficiência da parte, DEFIRO, desde já, a inversão do 

ônus da prova, naquilo que não for responsabilidade processual da parte 

Reclamante, porquanto presentes os requisitos legais. Cite-se para 

responder à reclamação (se possível na via eletrônica), bem como, 

intime-se do deferimento da antecipação por Carta A.R., com as cópias 

necessárias. Walter Pereira de Souza Juiz de Direito - II

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003388-10.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VALDOMIRO DOMINGOS DE MORAES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERICK RAFAEL DA SILVA LEITE OAB - MT24538/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REU)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1003388-10.2020.8.11.0001. 

AUTOR: VALDOMIRO DOMINGOS DE MORAES REU: BANCO 

BRADESCARD S.A Visto. A possibilidade de antecipação de tutela 

cautelar nos Juizados Especiais, deve obedecer aos limites traçados no 

art. 2º e art. 84, da Lei nº 8.078/90 c.c. art. 1.046, §2º, do CPC c.c. 

Enunciado nº 163 do FONAJE. A permitir a antecipação da tutela, 

indispensável a demonstração inequívoca do fundamento relevante da 

demanda, do justificado receio de ineficácia do provimento final e, por fim, 

da reversibilidade da medida. Reclamação que pretende em antecipação 

de tutela a suspensão da cobrança de dívida, sob a alegação de 

inexistência de relação jurídica. Porém, no extrato atual do SERASA 

(abaixo), consta a existência de outros registros, não se podendo afirmar, 

de início, a necessidade da medida. ------------------------------------------- C 

O N S U L T A D E B A L C A O SERVICO DE PROTECAO AO CREDITO 

Consulta efetuada na: CDL CUIABA/MT ------------------------------------------

- NOME: VALDOMIRO DOMINGOS DE MORAES DATA NASCIMENTO: 

05/11/1967 CPF: 474.402.521-87 ------------------------------------------- 

NADA CONSTA – CDL CUIABA/MT* Obs: *Não constam registros na 

Entidade consultante. ------------------------------------------- CONSULTA EM 

OUTROS BANCOS DE DADOS ------------------------------------------- 

REGISTRO(S) DE SERASA ------------------------------------------- * CREDOR: 

CAIXA ECONOMICA FEDERAL ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN DATA 

VENCIMENTO: 15/03/2019 TIPO: AVALISTA CONTRATO: 

01101918691000013947 VALOR: 379,78 DATA INCLUSAO: 14/04/2019 * 

CREDOR: BANCO BRADESCARD S/A ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN 

TELEFONE: 0 4004-1203 DATA VENCIMENTO: 15/08/2018 TIPO: 

COMPRADOR CONTRATO: 4180470286292000 VALOR: 871,61 DATA 

INCLUSAO: 05/11/2018 ------------------------------------------- ENDEREÇO 

SERASA ------------------------------------------- *ENT.ORIGEM: SERASA 

EXPERIAN ENDEREÇO: AL.DOS QUINIMURAS, 187 BAIRRO: PLANALTO 

PAULISTA CIDADE: SAO PAULO-SP, CEP: 04068-900 -------------------------

------------------  RESULTADO ----- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

>Consta(m) um total de 2 registro(s), sendo detalhado(s) o(s) acima 

apresentado(s). ------------------------------------------- Verif icar o(s ) 

valor(es) atual(is) do(s) debito(s) junto ao(s) credor(es). ---------------------

---------------------- * Esta consulta apresenta informações de registros 

efetuados nas bases privadas do SPC Brasil e da Serasa. Demais 

informações, originadas de outros bancos privados ou públicos, devem 

ser acessadas junto aos órgãos de origem. -------------------------------------

------ NUM.PROTOCOLO: 002.224.237.394-6 31/01/2020 19:52:16-horario 

de Brasilia-FIM ------------------------------------------- Assim, havendo 

anotações outras e não discutidas em juízo, INDEFIRO o pedido 

antecipatório. Trata-se de relação de consumo e estão presentes os 

requisitos legais para a inversão do ônus da prova, a qual defiro, exceto 

no que tange àquelas de conteúdo negativo, por tal caraterística 

insuscetíveis de transferência ao polo oposto. Inexistindo pedido diverso, 

a citação/intimação para responder à reclamação deve ser por Carta AR, 

salvo se possível a via eletrônica, com as cópias necessárias. Walter 

Pereira de Souza Juiz de Direito em Substituição Legal

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002171-29.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VILMA APARECIDA CONTATO RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISVALDO MENDES RAMOS OAB - MT19438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1002171-29.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: VILMA APARECIDA CONTATO RIBEIRO REQUERIDO: 

BANCO DO BRASIL SA Vistos, etc. Relatório. A parte Reclamante noticia 

ser titular da conta poupança nº 26.819-4 na agência nº 3228-0, e a 

ocorrência de saques/débitos indevidos (realizados por terceiros), 

pretendendo a devolução do valor e o dano moral. Fundamento e decido. 

As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no 

art. 2º e art. 38, da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. 

Enunciados nº 161 e 162, do FONAJE. Mérito. No caso, aparentemente, o 

uso do cartão foi de forma presencial e com utilização de senha individual 

e não por internet (quando se utiliza somente os dados do titular), deste 

modo, impossível delimitar se houve a correta utilização do serviço, sem a 

realização de perícia técnica. Nesse sentido: “Ementa: RECURSO 

ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. SAQUES. 

COMPRAS A CRÉDITO. CONTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. 

CONTESTAÇÃO. USO DO CARTÃO ORIGINAL E DA SENHA PESSOAL DO 

CORRENTISTA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DEFEITO. INEXISTÊNCIA. 

RESPONSABILIDADE AFASTADA. 1. Recurso especial julgado com base 

no Código de Processo Civil de 1973 (cf. Enunciados Administrativos nºs 2 

e 3/STJ). 2. Controvérsia limitada a definir se a instituição financeira deve 

responder por danos decorrentes de operações bancárias que, embora 

contestadas pelo correntista, foram realizadas com o uso de cartão 

magnético com "chip" e da senha pessoal. 3. De acordo com a 

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a responsabilidade da 

instituição financeira deve ser afastada quando o evento danoso decorre 

de transações que, embora contestadas, são realizadas com a 

apresentação física do cartão original e mediante uso de senha pessoal 

do correntista. 4. Hipótese em que as conclusões da perícia oficial 

atestaram a inexistência de indícios de ter sido o cartão do autor alvo de 

fraude ou ação criminosa, bem como que todas as transações 

contestadas foram realizadas com o cartão original e mediante uso de 

senha pessoal do correntista. 5. O cartão magnético e a respectiva senha 

são de uso exclusivo do correntista, que deve tomar as devidas cautelas 

para impedir que terceiros tenham acesso a eles. 6. Demonstrado na 

perícia que as transações contestadas foram feitas com o cartão original 

e mediante uso de senha pessoal do correntista, passa a ser do 

consumidor a incumbência de comprovar que a instituição financeira agiu 

com negligência, imprudência ou imperícia ao efetivar a entrega de 

numerário a terceiros. Precedentes. 7. Recurso especial provido.” (STJ – 

3ª T – REsp nº 1.633.785/SP – rel. ministro Ricardo Villas Bôas Cueva – j. 

24/10/2017). Grifei. Isto posto, com fulcro no art. 51, II da Lei nº 9.099/95 

c.c. art. 485, do CPC, DECLARO a incompetência deste Juízo para 

processar e julgar o presente feito, e, em consequência, JULGO EXTINTO 

O PROCESSO SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO. Sem custas e honorários 

(art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). Transitada em julgado 

certifique-se e intimem-se. Após, aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em 

Secretaria e, nada sendo requerido, arquive-se. Walter Pereira de Souza 

Juiz de Direito em Substituição Legal

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013123-04.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDETE PEREIRA DE PINHO FERRAZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINE MARIA CAMPOS MUZZI OAB - MT13160-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO AUGUSTO MOTTA SOARES OAB - MT18555-O 
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(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1013123-04.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

CLAUDETE PEREIRA DE PINHO FERRAZ REQUERIDO: UNIMED CUIABA 

COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO PROJETO DE SENTENÇA Vistos, 

etc. Relatório. Noticia a parte Reclamante, em síntese, que mantém 

contrato de plano de saúde com a Reclamada; afirma ter sido 

diagnosticada com CID 10 F33 Transtorno Depressivo Recorrente; 

acrescenta que pelo seu médico responsável foi solicitada a realização do 

tratamento “ESTIMULAÇÃO MAGNÉTICA TRANSCRANIANA”, a fim de 

evitar interações medicamentosas por ser paciente transplantada renal, 

porém a Reclamada indeferiu seu pedido para custear o tratamento que 

lhe foi proposto, sob a justificativa de o tratamento não consta no ROL DE 

COBERTURA OBRIGATÓRIA. Fundamento e decido. As sentenças nos 

Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no art. 2º e art. 38 da 

Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 

162 do FONAJE. Preliminar Da incompetência absoluta do juízo A parte 

Autora encontra-se em pleno gozo da capacidade civil, tanto de direito 

quanto a postulatória. Rejeito portanto a preliminar. Da Necessidade de 

Perícia Rejeito a preliminar de incompetência de juízo para o deslinde do 

processo por necessidade de prova pericial, posto que as provas 

existentes nos autos se mostram suficientes para a elucidação da 

questão. Do Mérito Inexiste vício a obstar o regular prosseguimento do 

feito, bem como, as provas dos autos sendo suficientes para a solução da 

lide ou havendo pedido de julgamento, revela-se dispensável a dilação 

probatória e pronta a reclamação para julgamento antecipado. Nesse 

sentido: “(...) 4. Ademais, não configura cerceamento de defesa o 

julgamento da causa, com o julgamento antecipado da lide, quando o 

Tribunal de origem entender substancialmente instruído o feito, declarando 

a prescindibilidade de produção probatória, por se tratar de matéria 

eminentemente de direito ou de fato já provado documentalmente. 5. 

Agravo interno a que se nega provimento. (STJ, AgInt no AREsp 

1259929/AM, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR 

CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 

21/08/2018, DJe 27/08/2018) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. NÃO 

OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA TESTEMUNHAL. 

INDEFERIMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. POSSE. PROVA. AUSÊNCIA. 

REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. Se as questões 

trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma 

suficientemente ampla e fundamentada, apenas que contrariamente ao 

pretendido pela parte, deve ser afastada a alegada violação aos artigos 

489 e 1.022 do Código de Processo Civil/2015. 2. Não configura 

cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, devidamente 

fundamentado, sem a produção de prova testemunhal considerada 

dispensável pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado dirigir a instrução 

e deferir a produção probatória que entender necessária à formação do 

seu convencimento. 3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria 

fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 4. Agravo interno a que se nega 

provimento.” (STJ – 4ª T - AgInt no AREsp 1157049/SP – relª. Ministra 

MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 07/06/2018 - DJe 15/06/2018). Grifei. Em que 

pese às alegações sustentadas pela reclamada, a parte ré não traz 

elemento de prova que retire a validade dos documentos juntados na inicial 

e não demonstrou por meio de qualquer documento hábil a ausência de 

sua responsabilidade pela negativa de atendimento. Ora, diante do quadro 

clínico apresentado e de exames já realizados, a utilização do tratamento 

tornou-se essencial, pois trata-se de direito à saúde, o qual representa 

consequência constitucional indissociável do direito à vida, razão pela qual 

a condenação por danos morais é a medida que se impõe, uma vez que 

houve negativa de atendimento pela Reclamada. Os planos de saúde 

podem estabelecer quais doenças serão cobertas, mas não podem limitar 

o tipo de tratamento a ser prescrito ao paciente. A busca pela cura da 

enfermidade do segurado, através de métodos mais sofisticados, 

eficientes e modernos, deve se sobrepor a quaisquer outras 

considerações, inclusive ao frágil argumento de que o procedimento a ser 

realizado pela autora não está incluído no rol da ANS. Nesse sentido: 

Ementa: AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM DANOS 

MORAIS. PLANO DE SAÚDE. ESTIMULAÇÃO MAGNÉTICA 

TRANSCRANIANA (EMTC). NEGATIVA DE COBERTURA. DESCABIMENTO. 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. I. No caso, a autora é 

portadora de depressão recorrente refratária, com sintomas de ansiedade 

e pânico associado, sendo prescrito pela médica-assistente, o tratamento 

de Estimulação Magnética Transcraniana (EMTC), visando a redução do 

impacto e dos sintomas da doença, bem como a diminuição ou suspensão 

dos medicamentos utilizados. II. Entretanto, os contratos de planos de 

saúde estão submetidos às normas do Código de Defesa do Consumidor, 

na forma da Súmula 469, do STJ, devendo ser interpretados de maneira 

mais favorável à parte mais fraca nesta relação. De outro lado, os planos 

de saúde apenas podem estabelecer para quais doenças oferecerão 

cobertura, não lhes cabendo limitar o tipo de tratamento que será 

prescrito, incumbência essa que pertence ao profissional da medicina que 

assiste o paciente. Além do mais, deve ser priorizado o direito à saúde e à 

vida em relação ao direito contratual. Incidência dos arts. 47 e 51, IV, § 1°, 

II, do CDC. III. Com efeito, o referido tratamento não está previsto nas 

hipóteses de exclusão do art. 10, da Lei nº 9.656/98, a qual dispõe sobre 

os planos e seguros privados de assistência à saúde. IV. Por 

conseguinte, a requerida deve arcar com o tratamento indicado à parte 

autora. V. De acordo com o art. 85, § 11, do CPC, ao julgar recurso, o 

Tribunal deve majorar os honorários fixados anteriormente ao advogado 

vencedor, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau 

recursal, observados os limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase 

de conhecimento. APELAÇÃO DESPROVIDA.( TJRS- Apelação Cível, Nº 

70077109742, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Jorge André Pereira Gailhard, Julgado em: 30-05-2018) No caso concreto, 

o fato ultrapassa o mero descumprimento contratual, ou dissabor das 

relações da vida cotidiana, revelando dano moral à honra subjetiva da 

parte Reclamante. Deste modo, revendo as circunstâncias da demanda, o 

valor deve permanecer nos limites da reparação e prevenção, sem 

adentrar na via do enriquecimento sem causa. Ante o exposto, com 

fundamento no artigo 487, I, do CPC, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido para: a) tornar definitiva a antecipação de tutela anteriormente 

deferida i.d. 25302212; e b) condenar a reclamada a pagar o valor de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, 

acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da 

citação válida, e correção monetária (INPC) a partir desta data, extinguindo 

o feito com julgamento de mérito. Sem custas e honorários (art. 54 e 55, 

ambos da Lei nº 9.099/95). Transitada em julgado certifique-se e 

intimem-se. Após, aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em Secretaria e, 

nada sendo requerido, arquive-se. Submeto o presente projeto de 

sentença à homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Bruna Gomes Lins Juíza Leiga SENTENÇA Visto, etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença, nos termos do art. 40, da Lei 9.099/95 

c.c. art. 8º, da LCE nº 270/07. Transitada em julgado, aguarde-se em 

Secretaria pelo prazo de 5 (cinco) dias e, nada sendo requerido, 

arquive-se. Walter Pereira de Souza Juiz de Direito - II

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005614-22.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JASMYNE VITORIA CRISOSTOMO SODRE FARIAS (REQUERENTE)

JAMAIKA CRISOSTOMO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

EVA CRISOSTOMO DA SILVA (REQUERENTE)

BRUNA NOEMI DA CRUZ (REQUERENTE)

EUVANIO CORREA (REQUERENTE)

ELIZA CRISTINA DE SOUZA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSYKA LINDAURA CRISOSTOMO SODRE FARIAS OAB - MT16296-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BOOKING.COM BRASIL SERVICOS DE RESERVA DE HOTEIS LTDA. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAMON HENRIQUE DA ROSA GIL OAB - SP303249 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1005614-22.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

ELIZA CRISTINA DE SOUZA SANTOS, JAMAIKA CRISOSTOMO DE 

OLIVEIRA, JASMYNE VITORIA CRISOSTOMO SODRE FARIAS, EVA 

CRISOSTOMO DA SILVA, EUVANIO CORREA, BRUNA NOEMI DA CRUZ 

REQUERIDO: BOOKING.COM BRASIL SERVICOS DE RESERVA DE HOTEIS 
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LTDA. PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado. 

Fundamento e decido. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão 

aos limites traçados no art. 2º e art. 38 da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, 

§2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162 do FONAJE. Preliminar. - 

DA ILEGITIMIDADE PASSIVA. De acordo com a Teoria da 

Responsabilidade, o fornecedor, fabricante e prestador de serviços 

responderão independentemente da existência de culpa pela reparação de 

danos causados aos consumidores por vícios relativos aos produtos e 

serviços. Prevalecem, no caso, as regras da solidariedade passiva, razão 

pela qual o consumidor poderá voltar-se contra qualquer dos prestadores 

de serviços contratados, em conjunto ou isoladamente, de maneira que, 

com base nessa responsabilidade, poderão os prestadores, depois, 

valerem-se do direito de regresso. Ademais, é uníssono o entendimento de 

que o Código de Defesa do Consumidor, no art. 7, parágrafo único, 

expressamente estabelece a responsabilidade solidária entre todos os 

integrantes da cadeia negocial, incluindo aquele intermedia a contratação. 

Nesse sentido: “EMENTA: RESERVA DE HOSPEDAGEM NO EXTERIOR. 

CANCELAMENTO NA HORA DO CHECK IN PELO ANFITRIÃO. FORÇA 

MAIOR. INEXISTENTE. INTERMEDIADORA. AIRBNB. APLICAÇÃO CDC. 

FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA E 

OBJETIVA. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO. NÃO CONFIGURADA. 

DANO MORAL. CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO. QUANTUM. 

RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA 

1. Apelação interposta contra a sentença que julgou procedentes os 

pedidos para condenar a ré a pagar à entidade familiar o valor total de R$ 

12.000,00 (doze mil reais) a título de dano moral. 2. O Código de Defesa do 

Consumidor é aplicável à espécie, haja vista a existência de relação de 

consumo entre os hóspedes e fornecedor, empresa intermediadora de 

serviços de hospedagem. 3. As plataformas digitais de oferta de serviços 

de hospedagem, seja de hotéis ou imóveis de pessoas físicas, integram a 

cadeia de consumo, pois obtém vantagem econômica pelos negócios 

concretizados entre consumidor e terceiros, assim respondem solidária e 

objetivamente pelos danos causados aos clientes. 4. Ademais, os veículos 

de comercialização de imóveis para locação temporária atraem 

consumidores, justamente por confiarem na viabilidade da transação pela 

participação da empresa intermediadora, criando, desse modo, legítima 

expectativa quanto à prestação do serviço nos moldes contratados, 

sendo, pois, inarredável a participação da plataforma nas relações 

jurídicas que intercedem. 5. No caso, não restou evidenciada culpa 

exclusiva de terceiro a afastar a responsabilidade objetiva. Ademais, 

concorreu a ré com a aflição dos autores ao deixar de ofertar outras 

acomodações com qualidade equivalente e preço análogo ao imóvel 

reservado, por sua conta e risco, consoante dispõe o artigo 20 do CDC. 

6.” (TJ-DF – 2ª T – Recurso nº 0727036-74.2018.8.07.0001 – Rel.: 

Sandoval Oliveira – J. em 10/07/2019). Grifei. Rejeito, portanto, a 

preliminar. Mérito. Inexiste vício a obstar o regular prosseguimento do feito, 

bem como as provas dos autos sendo suficientes para a solução da lide 

ou havendo pedido de julgamento, revela-se dispensável a dilação 

probatória e pronta a reclamação para julgamento antecipado. Nesse 

sentido: “(...) 4. Ademais, não configura cerceamento de defesa o 

julgamento da causa, com o julgamento antecipado da lide, quando o 

Tribunal de origem entender substancialmente instruído o feito, declarando 

a prescindibilidade de produção probatória, por se tratar de matéria 

eminentemente de direito ou de fato já provado documentalmente. 5. 

Agravo interno a que se nega provimento. (STJ, AgInt no AREsp 

1259929/AM, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR 

CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 

21/08/2018, DJe 27/08/2018) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. NÃO 

OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA TESTEMUNHAL. 

INDEFERIMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. POSSE. PROVA. AUSÊNCIA. 

REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. Se as questões 

trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma 

suficientemente ampla e fundamentada, apenas que contrariamente ao 

pretendido pela parte, deve ser afastada a alegada violação aos artigos 

489 e 1.022 do Código de Processo Civil/2015. 2. Não configura 

cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, devidamente 

fundamentado, sem a produção de prova testemunhal considerada 

dispensável pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado dirigir a instrução 

e deferir a produção probatória que entender necessária à formação do 

seu convencimento. 3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria 

fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 4. Agravo interno a que se nega 

provimento”. (STJ - 4ª T - AgInt no AREsp 1157049/SP - relª. Ministra 

MARIA ISABEL GALLOTTI - j. 07/06/2018 - DJe 15/06/2018). Grifei. As 

partes Reclamantes pretendem o pagamento de indenização por danos 

morais decorrentes da invasão e furto ocorridos durante a hospedagem 

contratada da Reclamada, além de reparação pelos danos materiais 

suportados pela Reclamante JAMAIKA CRISÓSTOMO DE OLIVEIRA 

FARIAS, na importância de R$ 2.499,00 (dois mil, quatrocentos e noventa 

e nove reais). Em defesa, a parte Reclamada imputa a responsabilidade 

pelos fatos narrados na petição inicial ao proprietário do imóvel no qual se 

hospedaram os Reclamantes, suscitando, ainda, a exclusão da 

responsabilidade por fato de terceiro. No presente caso, em face da 

verossimilhança das alegações da parte Autora e de sua hipossuficiência, 

impõe-se a inversão do ônus da prova, cabendo à parte Reclamada a 

comprovação de inexistência de falha na prestação do serviço, nos 

termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor. No caso, 

verifico que o Reclamado deixou de impugnar especificamente as 

alegações de fato contidas na petição inicial, restando incontroversa a 

hospedagem de todos os Reclamantes no imóvel oferecido pelo 

Reclamada, consoante art. 341 do CPC. No caso, não se pode olvidar que 

o serviço contratado da Reclamada não ofereceu a segurança 

legitimamente esperada pelos seus consumidores, restando evidenciada a 

frustração suportada pelos Reclamantes com a hospedagem contratada, 

configurando falha na prestação do serviço. No caso, caracterizado está 

o defeito do serviço cuidando-se, portanto, de responsabilidade objetiva 

pelo fato do serviço, previsto no artigo 14 do CDC, respondendo o 

fornecedor por esse serviço defeituoso. Como decorrência da 

responsabilidade objetiva, para que o prestador do serviço possa se 

desonerar da obrigação de indenizar, deve provar que, tendo prestado o 

serviço, o defeito inexiste ou a culpa é exclusiva do consumidor ou de 

terceiro (§3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova relativo 

a essas hipóteses do prestador do serviço e, se não a produzir, será 

responsabilizado. Nesse sentido: “EMENTA: HOSPEDAGEM. FURTO DE 

BENS DENTRO DA POUSADA DE PROPRIEDADE DA RÉ. A 

RESPONSABILIDADE DA EMPRESA FORNECEDORA DO SERVIÇO É 

OBJETIVA (ARTIGO 14 , CDC ). FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. 

DANO MATERIAL COMPROVADO. DEVER DE RESSARCIR NO VALOR 

INDICADO PELAS NOTAS FISCAIS. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA 

DO CONSUMIDOR . PRELIMINARES REJEITADAS. SENTENÇA 

CONFIRMADA. RECURSO DESPROVIDO”. (TJ-RS – 4ª TR – RI nº 

71008331563 – Rel.ª: Gisele Anne Vieira de Azambuja – J. em 

27/02/2019). Assim, tem-se que a reparação dos danos materiais 

decorrentes do serviço defeituoso é medida escorreita, no entanto, no 

valor de R$ 1.149,90 (um mil, cento e quarenta e nove reais e noventa 

centavos), porquanto equivalente ao valor dos únicos bens cuja 

propriedade restou efetivamente comprovada nos autos (id. 23144170 e 

23144168), inexistindo demonstração da existência das joias mencionadas 

no Boletim de Ocorrência cuja elaboração decorre das assertivas 

unilateralmente apresentadas pela Reclamante. Nesse contexto, restou 

demonstrado que o fato reconhecido extrapola a seara contratual, a ponto 

de gerar dano moral, diante do oferecimento de experiência 

inequivocamente angustiante aos Reclamantes, bem como pela ausência 

de assistência às vítimas, depois de noticiado o crime, a revelar a sujeição 

dos Reclamantes à aflição psicológica e desgaste físico e emocional não 

programados. Por fim, considerando que as despesas dedutíveis em 

imposto de renda das empresas devem respeitar o binômio “necessidade 

e usualidade” (art. 299 do RIR/99 - art. 47, da Lei 4.506/64), concluo que a 

presente condenação não poderá ser lançada a título dedutível pelas 

partes Reclamadas. Nesse sentido: “Ementa: INDENIZAÇÃO - DESPESAS 

DEDUTÍVEIS DO LUCRO OPERACIONAL. INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO - 

DESPESAS INDEDUTÍVEIS - Os gastos com indenizações civis por atos 

ilícitos não são dedutíveis na apuração da base de cálculo do imposto de 

renda, eis que não se trata de dispêndios necessários ou usuais.” (RF - 

Processo de Consulta nº 271/00 - SRRF/7a RF - Dispositivos Legais: 

RIR/99, arts. 299 e 344 - PN CST 32/81 - Data da Decisão: 31.10.2000 - 

Publicação no DOU: 01.12.20000). Isto posto, rejeito a preliminar e, com 

fulcro no art. 487, I, do CPC, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

inicial, para condenar a parte Reclamada: a) a pagar à Reclamante 

JAMAIKA CRISÓSTOMO DE OLIVEIRA FARIAS o valor de R$ 1.149,90 (um 

mil, cento e quarenta e nove reais e noventa centavos), a título de 

indenização por danos materiais, acrescido de juros de 1% (um por cento) 

a.m. e correção monetária (INPC) desde o evento danoso; b) a pagar a 

cada Reclamante o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de 
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indenização por danos morais, acrescido de juros de 1% (um por cento) 

a.m. desde a citação e correção monetária (INPC) desde o arbitramento e 

c) tratando-se de condenação por ato ilícito, não poderá o valor fixado ser 

dedutível em imposto de renda da Empresa Reclamada/condenada, 

extinguindo o feito com julgamento de mérito. Sem custas e honorários 

(art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). Transitada em julgado 

certifique-se e intimem-se. Após, aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em 

Secretaria e, nada sendo requerido, arquive-se. Publicada no sistema 

Projudi. Submeto o presente projeto de sentença à homologação do MM. 

Juiz Togado, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Yasmin Penteado 

Baggio de Carvalho Juíza Leiga SENTENÇA Visto, etc. HOMOLOGO o 

projeto de sentença, nos termos do art. 40, da Lei 9.099/95 c.c. art. 8º, da 

LCE nº 270/07. Transitada em julgado, aguarde-se em Secretaria pelo 

prazo de 5 (cinco) dias e, nada sendo requerido, arquive-se. Walter 

Pereira de Souza Juiz de Direito - II

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014361-58.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO FARIAS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

KARLA FREITAS FARIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ISRAEL DE ABREU LIMA OAB - MT24388/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1014361-58.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

KARLA FREITAS FARIAS, RAIMUNDO FARIAS DE OLIVEIRA REQUERIDO: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A PROJETO 

DE SENTENÇA Vistos, etc. Relatório. Noticiam as partes Reclamantes, em 

síntese: - que receberam faturas com vencimento em 29/08/2019, no valor 

de R$ 794,04 (setecentos e noventa e quatro reais e quatro centavos), e 

em 02/10/2019, no valor de R$ 4.714,97 (quatro mil, setecentos e quatorze 

reais e noventa e sete centavos); - que as cobranças não refletem o real 

consumo de energia da sua unidade consumidora; - que formalizaram 

reclamações junto a Reclamada, a qual atribuiu a responsabilidade pelo 

problema aos Reclamantes; - que contrataram eletricista visando a 

inspeção na parte elétrica da unidade consumidora, investindo o valor de 

R$ 3.439,96 (três mil, quatrocentos e trinta e nove reais e noventa e seis 

centavos) na compra de materiais e mão de obra; - que, após o 

investimento, foram informados que houve erro na leitura do medidor dos 

Reclamantes, por funcionário da Reclamada, emitindo faturas nos valores 

corretos, de R$ 124,50 (cento e vinte e quatro reais e cinquenta centavos) 

e R$ 175,53 (cento e setenta e cinco reais e cinquenta e três centavos), 

respectivamente, requerendo, por isso, indenização por danos materiais e 

morais. Em defesa, sustenta a parte Reclamada: - que a solicitação 

administrativa formalizada pelos Reclamantes foi atendida, resultando no 

cancelamento dos débitos nos valores de R$ 794,04 (setecentos e 

noventa e quatro reais e quatro centavos) e R$ 4.714,97 (quatro mil, 

setecentos e quatorze reais e noventa e sete centavos), e revisão das 

respectivas faturas; - que não houve a prática de ato ilícito pela 

Reclamada, pugnando pelo indeferimento do pedido. Fundamento e decido. 

As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no 

art. 2º e art. 38 da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. 

Enunciados nº 161 e 162 do FONAJE. Mérito. Inexiste vício a obstar o 

regular prosseguimento do feito, bem como, as provas dos autos sendo 

suficientes para a solução da lide ou havendo pedido de julgamento, 

revela-se dispensável a dilação probatória e pronta a reclamação para 

julgamento antecipado. Nesse sentido: “(...) 4. Ademais, não configura 

cerceamento de defesa o julgamento da causa, com o julgamento 

antecipado da lide, quando o Tribunal de origem entender 

substancialmente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de 

produção probatória, por se tratar de matéria eminentemente de direito ou 

de fato já provado documentalmente. 5. Agravo interno a que se nega 

provimento. (STJ, AgInt no AREsp 1259929/AM, Rel. Ministro LÁZARO 

GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), 

QUARTA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 27/08/2018) AGRAVO 

INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. ARTS. 489 E 

1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA 

TESTEMUNHAL. INDEFERIMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. POSSE. 

PROVA. AUSÊNCIA. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. 

Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de 

origem, de forma suficientemente ampla e fundamentada, apenas que 

contrariamente ao pretendido pela parte, deve ser afastada a alegada 

violação aos artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil/2015. 2. Não 

configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, 

devidamente fundamentado, sem a produção de prova testemunhal 

considerada dispensável pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado 

dirigir a instrução e deferir a produção probatória que entender necessária 

à formação do seu convencimento. 3. Não cabe, em recurso especial, 

reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 4. Agravo interno 

a que se nega provimento.” (STJ – 4ª T - AgInt no AREsp 1157049/SP – 

relª. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 07/06/2018 - DJe 15/06/2018). 

Grifei. No presente caso, em face da verossimilhança das alegações da 

parte Autora e de sua hipossuficiência, escorreita a inversão do ônus da 

prova, cabendo à parte Reclamada a comprovação de inexistência de 

falha na prestação do serviço, nos termos do art. 6º, VIII, do Código de 

Defesa do Consumidor. Verifico que a Reclamada deixou de impugnar 

especificamente as alegações de fato apresentadas pelas partes 

Reclamantes, presumindo-se verdadeiros os fatos noticiados, 

essencialmente o erro na leitura de consumo de energia elétrica nas 

faturas com vencimento em 29/08/2019 e 02/10/2019, por parte da 

Reclamada, nos termos do art. 341 do CPC. Assim, não se pode olvidar 

que o erro na leitura do consumo de energia na UC dos Reclamantes, bem 

como a recusa na sua correção, consoante afirmado no relatório de visita 

técnica (id. 25530786), foram fatos geradores para a contratação 

desnecessária de serviço de inspeção elétrica, dando causa a 

investimento de relevante monta, sem motivo plausível para tanto. A 

correção tardia do erro não se revelou apta para afastar integralmente os 

danos de ordem patrimonial exclusivamente suportados pelos 

Reclamantes, a configurar a falha na prestação do serviço. No caso, 

caracterizado está o defeito do serviço cuidando-se, portanto, de 

responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, previsto no artigo 14 do 

CDC, respondendo o fornecedor por esse serviço defeituoso. Como 

decorrência da responsabilidade objetiva, para que o prestador do serviço 

possa se desonerar da obrigação de indenizar, deve provar que, tendo 

prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa é exclusiva do 

consumidor ou de terceiro (§3º, inc. I e II, do art. 14 do CDC). Sendo o 

ônus da prova relativo a essas hipóteses, do prestador do serviço e se 

não a produzir, será responsabilizado. Desta forma, a reparação integral 

dos danos materiais suportados pelos Reclamantes, decorrentes do erro 

da Reclamada, é medida escorreita. Nesse contexto, restou demonstrado 

que o fato reconhecido extrapola a seara contratual, a ponto de gerar 

dano moral, diante da sujeição dos Reclamantes à aflição psicológica de 

ter que arcar com consumo de energia elétrica exorbitante, além do 

desgaste físico e emocional desnecessários na reparação de problema 

que sequer deram causa. Por fim, considerando que as despesas 

dedutíveis em imposto de renda das empresas devem respeitar o binômio 

“necessidade e usualidade” (art. 299 do RIR/99 - art. 47, da Lei 4.506/64), 

concluo que a presente condenação não poderá ser lançada a título 

dedutível pela parte Reclamada. Nesse sentido: “Ementa: INDENIZAÇÃO - 

DESPESAS DEDUTÍVEIS DO LUCRO OPERACIONAL. INDENIZAÇÃO POR 

ATO ILÍCITO - DESPESAS INDEDUTÍVEIS - Os gastos com indenizações 

civis por atos ilícitos não são dedutíveis na apuração da base de cálculo 

do imposto de renda, eis que não se trata de dispêndios necessários ou 

usuais.” (RF - Processo de Consulta nº 271/00 - SRRF/7a RF - Dispositivos 

Legais: RIR/99, arts. 299 e 344 - PN CST 32/81 - Data da Decisão: 

31.10.2000 - Publicação no DOU: 01.12.20000). Ante o exposto, rejeito a 

preliminar e, nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgo PROCEDENTE o 

pedido para: a) condenar a parte Reclamada a pagar aos Reclamantes o 

valor de R$ 3.439,96 (três mil, quatrocentos e trinta e nove reais e noventa 

e seis centavos), a título de indenização por danos materiais, com juros de 

mora de 1% (um por cento) a.m. e correção monetária (INPC) a partir do 

desembolso; b) condenar a parte Reclamada a pagar aos Reclamantes 

valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos 

morais, com juros de mora de 1% (um por cento) a.m. a partir da citação e 

correção monetária (INPC) a partir desta data; c) tratando-se de 

condenação por ato ilícito, não poderá o valor fixado ser dedutível em 
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imposto de renda da Empresa Reclamada/condenada, extinguindo o feito, 

com julgamento de mérito. Sem custas e honorários (art. 54 e 55, ambos 

da Lei nº 9.099/95). Transitada em julgado certifique-se e intimem-se. 

Após, aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em Secretaria e, nada sendo 

requerido, arquive-se. Publicada no sistema Projudi. Submeto o presente 

projeto de sentença à homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do 

art. 40, da Lei 9.099/95. Yasmin Penteado Baggio de Carvalho Juíza Leiga 

SENTENÇA Visto, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença, nos termos do 

art. 40, da Lei 9.099/95 c.c. art. 8º, da LCE nº 270/07. Transitada em 

julgado, aguarde-se em Secretaria pelo prazo de 5 (cinco) dias e, nada 

sendo requerido, arquive-se. Walter Pereira de Souza Juiz de Direito - II

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013945-90.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIMAR RODRIGUES DA ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIR DEMETRIO OAB - MT15904-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1013945-90.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

JOSIMAR RODRIGUES DA ROCHA REQUERIDO: ITAU UNIBANCO S/A 

PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado. Fundamento e 

decido. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites 

traçados no art. 2º e art. 38 da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, 

do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162 do FONAJE. Preliminar. - DA 

REVELIA. A parte Reclamada, apesar de devidamente citada e de ter 

comparecido na audiência de conciliação, deixou de apresentar defesa no 

prazo legal, razão pela qual, nos termos do art. 344 do CPC, reconheço a 

revelia. Mérito. Inexiste vício a obstar o regular prosseguimento do feito, 

bem como, as provas dos autos sendo suficientes para a solução da lide 

ou havendo pedido de julgamento, revela-se dispensável a dilação 

probatória e pronta a reclamação para julgamento antecipado. Nesse 

sentido: “(...) 4. Ademais, não configura cerceamento de defesa o 

julgamento da causa, com o julgamento antecipado da lide, quando o 

Tribunal de origem entender substancialmente instruído o feito, declarando 

a prescindibilidade de produção probatória, por se tratar de matéria 

eminentemente de direito ou de fato já provado documentalmente. 5. 

Agravo interno a que se nega provimento. (STJ, AgInt no AREsp 

1259929/AM, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR 

CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 

21/08/2018, DJe 27/08/2018) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. NÃO 

OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA TESTEMUNHAL. 

INDEFERIMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. POSSE. PROVA. AUSÊNCIA. 

REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. Se as questões 

trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma 

suficientemente ampla e fundamentada, apenas que contrariamente ao 

pretendido pela parte, deve ser afastada a alegada violação aos artigos 

489 e 1.022 do Código de Processo Civil/2015. 2. Não configura 

cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, devidamente 

fundamentado, sem a produção de prova testemunhal considerada 

dispensável pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado dirigir a instrução 

e deferir a produção probatória que entender necessária à formação do 

seu convencimento. 3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria 

fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 4. Agravo interno a que se nega 

provimento.” (STJ – 4ª T - AgInt no AREsp 1157049/SP – relª. Ministra 

MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 07/06/2018 - DJe 15/06/2018). Grifei. A 

parte Reclamante pretende a declaração de inexistência de débito, bem 

como a baixa da negativação decorrente e indenização por danos morais, 

por se tratar de cobrança indevida. Preleciona o artigo 20, da Lei nº 

9.099/95 que: "Não comparecendo o demandado à sessão de conciliação 

ou à audiência de instrução e julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os 

fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção 

do juiz." Ressalta-se que, nestas circunstâncias, ainda que existente em 

tese, vínculo negocial entre as partes, cumpre à Reclamada trazer aos 

autos documentos consistentes que pudessem comprovar 

inequivocamente a origem do débito por contraprestação de eventuais 

produtos fornecidos ou serviços prestados, nos termos do art. 373, II, do 

CPC. Entretanto, assim não o fez. No caso, caracterizado está o defeito do 

serviço cuidando-se, portanto, de responsabilidade objetiva pelo fato do 

serviço, previsto no artigo 14, do CDC, respondendo o fornecedor por 

esse serviço defeituoso. Como decorrência da responsabilidade objetiva, 

para que o prestador do serviço possa se desonerar da obrigação de 

indenizar, deve provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou 

a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro (§3º, inc. I e II, do art. 14, 

do CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses, do prestador 

do serviço e se não a produzir, será responsabilizado. Desta forma, o 

dano decorrente da má prestação do serviço, no caso concreto é “in re 

ipsa”, ou seja, só a negativação indevida já configura dano moral. Nesse 

sentido: “Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

INDEVIDA NEGATIVAÇÃO DO AUTOR NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE 

CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL 

CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. 1. A 

jurisprudência do STJ somente permite a alteração do valor da indenização 

por danos morais, arbitrado na origem, em hipóteses excepcionais, 

quando manifestamente irrisória ou exorbitante a importância fixada. 2. No 

presente caso, para rever o entendimento da Corte de origem, a fim de 

atender ao apelo do consumidor para majorar o valor dos danos morais, 

seria necessário revolver o contexto fático-probatório dos autos. 

Incidência, na hipótese, da Súmula 7 do STJ. 3. Recurso Especial não 

conhecido.” (STJ – 2ª T - REsp 1692025/SE RECURSO ESPECIAL 

2017/0172159-4 – rel. min. Herman Benjamin – j. 10/10/2017 – DJe 

23/10/2017). Grifei. Por fim, considerando que as despesas dedutíveis em 

imposto de renda das empresas devem respeitar o binômio “necessidade 

e usualidade” (art. 299 do RIR/99 - art. 47, da Lei 4.506/64), concluo que a 

presente condenação não poderá ser lançada a título dedutível pela parte 

Reclamada. Nesse sentido: “Ementa: INDENIZAÇÃO - DESPESAS 

DEDUTÍVEIS DO LUCRO OPERACIONAL. INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO - 

DESPESAS INDEDUTÍVEIS - Os gastos com indenizações civis por atos 

ilícitos não são dedutíveis na apuração da base de cálculo do imposto de 

renda, eis que não se trata de dispêndios necessários ou usuais.” (RF - 

Processo de Consulta nº 271/00 - SRRF/7a RF - Dispositivos Legais: 

RIR/99, arts. 299 e 344 - PN CST 32/81 - Data da Decisão: 31.10.2000 - 

Publicação no DOU: 01.12.20000). Ante o exposto, reconheço a revelia da 

parte Reclamada e, nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgo 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para: a) declarar a inexistência de 

débito entre as partes no valor de R$ 1.554,28 (mil quinhentos e cinquenta 

e quatro reais e vinte e oito centavos); b) condenar a parte Reclamada a 

pagar o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por 

danos morais, com juros de mora de 1% (um por cento) a.m. a partir da 

citação e correção monetária (INPC) a partir desta data; c) tratando-se de 

condenação por ato ilícito, não poderá o valor fixado ser dedutível em 

imposto de renda da Empresa Reclamada/condenada e d) permanecendo 

a negativação após o trânsito em julgado, informe a parte nos autos a fim 

de que a Secretaria do juízo expeça ofício ao Órgão Negativador, para 

baixa definitiva do registro, extinguindo o feito, com julgamento de mérito. 

Sem custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). 

Transitada em julgado certifique-se e intimem-se. Após, aguarde-se o 

prazo de 5 (cinco) dias em Secretaria e, nada sendo requerido, 

arquive-se. Publicada no sistema Projudi. Submeto o presente projeto de 

sentença à homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40, da 

Lei 9.099/95. Yasmin Penteado Baggio de Carvalho Juíza Leiga SENTENÇA 

Visto, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença, nos termos do art. 40, da 

Lei 9.099/95 c.c. art. 8º, da LCE nº 270/07. Transitada em julgado, 

aguarde-se em Secretaria pelo prazo de 5 (cinco) dias e, nada sendo 

requerido, arquive-se. Walter Pereira de Souza Juiz de Direito - II

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013525-85.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO NASCIMENTO DE NOVAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA SEVERINO DA SILVA OAB - MT12747-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIAO EDUCACIONAL CANDIDO RONDON - UNIRONDON LTDA 

(REQUERIDO)

IUNI EDUCACIONAL S/A. (REQUERIDO)
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KROTON EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT6551-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1013525-85.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

CARLOS EDUARDO NASCIMENTO DE NOVAES REQUERIDO: IUNI 

EDUCACIONAL S/A., UNIAO EDUCACIONAL CANDIDO RONDON - 

UNIRONDON LTDA, KROTON EDUCACIONAL S/A PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos, etc. Relatório. Em síntese, pugna a parte Autora pela declaração 

de inexistência de débitos e indenização por danos morais em razão de 

suposta inscrição indevida de seu nome junto aos órgãos de proteção ao 

crédito sob alegação de quitação dos débitos junto a Ré. Fundamento e 

decido. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites 

traçados no art. 2º e art. 38, da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, 

do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162, do FONAJE. Mérito. Inexiste vício a 

obstar o regular prosseguimento do feito, bem como, as provas dos autos 

são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável 

dilação probatória e pronta a reclamação para julgamento antecipado. “(...) 

4. Ademais, não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa, 

com o julgamento antecipado da lide, quando o Tribunal de origem entender 

substancialmente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de 

produção probatória, por se tratar de matéria eminentemente de direito ou 

de fato já provado documentalmente. 5. Agravo interno a que se nega 

provimento. (STJ, AgInt no AREsp 1259929/AM, Rel. Ministro LÁZARO 

GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), 

QUARTA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 27/08/2018) AGRAVO 

INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. ARTS. 489 E 

1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA 

TESTEMUNHAL. INDEFERIMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. POSSE. 

PROVA. AUSÊNCIA. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. 

Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de 

origem, de forma suficientemente ampla e fundamentada, apenas que 

contrariamente ao pretendido pela parte, deve ser afastada a alegada 

violação aos artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil/2015. 2. Não 

configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, 

devidamente fundamentado, sem a produção de prova testemunhal 

considerada dispensável pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado 

dirigir a instrução e deferir a produção probatória que entender necessária 

à formação do seu convencimento. 3. Não cabe, em recurso especial, 

reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 4. Agravo interno 

a que se nega provimento.” (STJ – 4ª T - AgInt no AREsp 1157049/SP – 

relª. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 07/06/2018 - DJe 15/06/2018). 

Grifei. Restou fato incontroverso nos autos que a parte Reclamada enviou 

somente “carta cobrança” para o endereço da parte Reclamante. No mais, 

não conseguiu a parte Reclamada demonstrar a a regularidade da 

cobrança da dívida, pois, conforme vasta documentação apresentada pela 

parte Autora e não devidamente contestada, restou evidente a quitação 

dos débitos para a semestralidade. No caso, caracterizado está o defeito 

do serviço, cuidando-se, portanto, de responsabilidade objetiva pelo fato 

do serviço, previsto no artigo 14, do CDC, respondendo o fornecedor por 

esse serviço defeituoso. Como decorrência da responsabilidade objetiva, 

para que o prestador do serviço possa se desonerar da obrigação de 

indenizar, deve provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou 

a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro (§3º, inc. I e II, do art. 14, 

do CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses, do prestador 

do serviço e se não a produzir, será responsabilizado. Por fim, embora o 

fato reconhecido seja injusto, não ultrapassa o descumprimento 

contratual, ou dissabor comum nas relações da vida cotidiana, inexistindo 

falar-se em dano moral. Ainda, ausente a demonstração de dano 

extrapatrimonial à honra subjetiva da parte. Nesse sentido: “Ementa: 

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FATURAS COM 

VALORES DE SERVIÇOS NÃO CONTRATADOS. AUSÊNCIA DE PROVA DA 

CONTRATAÇÃO. ÔNUS DA PROVA DA DEMANDADA. ART. 333,II, CPC. 

COBRANÇA INDEVIDA. CANCELAMENTO DOS SERVIÇOS. DÉBITOS 

DECLARADOS INEXISTENTES. DEVER DE RESTITUIR OS VALORES NA 

FORMA SIMPLES, DESDE QUE COMPROVADO O EFETIVO PAGAMENTO. 

PRESCRIÇÃO TRIENAL. APLICABILIDADE DO DISPOSTO NO ART. 206, § 

3º, IV, DO CPC. DANO MORAL INOCORRENTE. A MERA COBRANÇA 

INDEVIDA, POR SI SÓ, NÃO GERA DANOS EXTRAPATRIMONIAIS. 

SENTENÇA REFORMA EM PARTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.” 

(TJRS – 1ª T - RI nº 71005575188/RS – rel. juiz José Ricardo de Bem 

Sanhudo – j. 01/10/2015 – p. 05/10/2015). Grifei. Isto posto, com 

fundamento no art. 487, I, do CPC e por tudo mais que dos autos consta, 

JULGO nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgo PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido para: a) declarar a inexistência do débito junto a 

INSTITUIÇÃO UNIRONDON: R$ 2.111,80 (dois mil cento e onze reais e 

oitenta centavos) com data de vencimento em 25/08/2017 e R$ 874,47 

(oitocentos e setenta e quatro reais e quarenta e sete centavos) com data 

de vencimento em 10/01/2017; b) indeferir o pedido de dano moral, 

extinguindo o feito com julgamento de mérito. Sem custas e honorários 

advocatícios (art. 54 e 55 da Lei nº 9.099/95). Transitada em julgado 

certifique-se e intimem-se. Após, aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em 

Secretaria e, nada sendo requerido, arquive-se. Publicada no sistema PJE. 

Submeto o presente projeto de sentença à homologação do MM. Juiz 

Togado, nos termos do art. 40, da Lei 9.099/95. Bruna Gomes Lins Juíza 

Leiga SENTENÇA Visto, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença, nos 

termos do art. 40, da Lei 9.099/95 c.c. art. 8º, da LCE nº 270/07. 

Transitada em julgado, aguarde-se em Secretaria pelo prazo de 5 (cinco) 

dias e, nada sendo requerido, arquive-se. Walter Pereira de Souza Juiz de 

Direito - II

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003477-33.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRESSA ALICE PINHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANTE RUBENS FERREIRA DE SANTANA OAB - MT26556/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REU)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1003477-33.2020.8.11.0001. AUTOR: 

ANDRESSA ALICE PINHO REU: AGUAS CUIABÁ S/A PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado. Fundamento e decido. As 

sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no art. 

2º e art. 38, da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. 

Enunciados nº 161 e 162, do FONAJE. Mérito. A conclusão de 

procedência ou não do pedido e suas implicações (determinação de 

correção do serviço prestado pela Empresa; ocorrência de dano, etc...), 

exige/demanda a produção de prova pericial dotada de complexidade 

técnica, para efeito de definir-se, com grau mínimo de segurança, sobre 

as questões delineadas na inicial e seus desdobramentos. Questões 

importantes que só podem ser enfrentadas pela prova pericial: - 

inadequação técnica do serviço prestado ou defeito no sistema de 

tubulação externa da unidade do imóvel. - existência ou não de defeito nas 

tubulações internas do imóvel. - eventuais consequências do alegado 

defeito do serviço. - conclusão de solução, se for o caso. O feito é próprio 

de apreciação onde a instrução processual, com inafastável realização de 

perícia técnica poderá, com segurança, identificar a existência ou não de 

razão nos pleitos aqui apresentados, bem como, proporcionar 

fundamentos para a futura decisão e sua consequente execução. Nesse 

sentido: “Ementa: RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – 

INSCRIÇÃO EM SERASA – DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL 

PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA – NECESSIDADE 

DE PERÍCIA COMPLEXA – PRELIMINAR ACOLHIDA – PROVAS 

PRODUZIDAS NÃO PERMITEM O JULGAMENTO DO MÉRITO – RECURSO 

CONHECIDO E PROVIDO. Revelando-se a prova pericial indispensável à 

aferição da legitimidade da assinatura questionada, deve ser acolhida e 

reconhecida a incompetência absoluta do juízo em razão da complexidade 

que envolve a causa. Recurso conhecido e provido para reformar a 

sentença e julgar extinto o processo nos moldes do artigo 51, inciso II, da 

Lei nº. 9.099/1995.” (TJTM – TRU – RI nº 101188-72.2014.811.0058 – Rel. 
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juiz Marcelo Sebastião – j. 12/08/2016 – DJE 12/08/16). Grifei. Isto posto, 

com fulcro no art. 51, II, da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 485, do CPC, DECLARO 

a incompetência deste Juízo para processar e julgar o presente feito e, em 

consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM APRECIAÇÃO DO 

MÉRITO. Sem custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado certifique-se e intimem-se. Após, 

aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em Secretaria e, nada sendo 

requerido, arquive-se. Publicada no sistema PJE. Submeto o presente 

projeto de sentença à homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do 

art. 40, da Lei 9.099/95. Bruna Gomes Lins Juíza Leiga SENTENÇA Visto, 

etc. HOMOLOGO o projeto de sentença, nos termos do art. 40, da Lei 

9.099/95 c.c. art. 8º, da LCE nº 270/07. Transitada em julgado, aguarde-se 

em Secretaria pelo prazo de 5 (cinco) dias e, nada sendo requerido, 

arquive-se. Walter Pereira de Souza Juiz de Direito - II

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014848-28.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JULDETE ANTONIA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEDNEI LIBORIO FELICIANO OAB - MT0007527A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1014848-28.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

JULDETE ANTONIA DE SOUZA REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA 

PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado. Fundamento e 

decido. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites 

traçados no art. 2º e art. 38 da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, 

do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162 do FONAJE. Preliminar. - DA FALTA 

DA INTERESSE DE AGIR. A presente preliminar se confunde com o mérito 

e com ele será analisada. Mérito. Inexiste vício a obstar o regular 

prosseguimento do feito, bem como, as provas dos autos sendo 

suficientes para a solução da lide ou havendo pedido de julgamento, 

revela-se dispensável a dilação probatória e pronta a reclamação para 

julgamento antecipado. Nesse sentido: “(...) 4. Ademais, não configura 

cerceamento de defesa o julgamento da causa, com o julgamento 

antecipado da lide, quando o Tribunal de origem entender 

substancialmente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de 

produção probatória, por se tratar de matéria eminentemente de direito ou 

de fato já provado documentalmente. 5. Agravo interno a que se nega 

provimento. (STJ, AgInt no AREsp 1259929/AM, Rel. Ministro LÁZARO 

GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), 

QUARTA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 27/08/2018) AGRAVO 

INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. ARTS. 489 E 

1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA 

TESTEMUNHAL. INDEFERIMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. POSSE. 

PROVA. AUSÊNCIA. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. 

Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de 

origem, de forma suficientemente ampla e fundamentada, apenas que 

contrariamente ao pretendido pela parte, deve ser afastada a alegada 

violação aos artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil/2015. 2. Não 

configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, 

devidamente fundamentado, sem a produção de prova testemunhal 

considerada dispensável pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado 

dirigir a instrução e deferir a produção probatória que entender necessária 

à formação do seu convencimento. 3. Não cabe, em recurso especial, 

reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 4. Agravo interno 

a que se nega provimento.” (STJ – 4ª T - AgInt no AREsp 1157049/SP – 

relª. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 07/06/2018 - DJe 15/06/2018). 

Grifei. A parte Reclamante pretende o cancelamento de acordo de 

parcelamento de cheque especial, no valor de R$ 1.676,52 (um mil, 

seiscentos e setenta e seis reais e cinquenta e dois centavos), cujo 

cancelamento foi formulado ao banco na data da sua realização, no 

entanto, sem atendimento, bem como indenização por danos morais. Em 

defesa, a parte Reclamada sustenta que a Reclamante efetuou acordo 

para pagamento do débito que possui com o Banco, porém não cumpriu os 

compromissos assumidos, causando a quebra do acordo firmado, nada se 

pronunciando acerca do pedido de cancelamento formulado pela 

Reclamante. No presente caso, em face da verossimilhança das 

alegações da parte Autora e de sua hipossuficiência, foi deferida a 

inversão do ônus da prova por ora da antecipação de tutela (id. 

25696496). Verifico que a Reclamada deixou de impugnar especificamente 

as alegações de fato apresentadas pela Reclamante, razão pela qual, nos 

termos do art. 341 do CPC, presume-se verdadeira a alegação de que o 

cancelamento do acordo foi solicitado pela Reclamante na mesma data da 

sua realização (19/10/18), com aprovação pelo banco, conforme 

documento de id. 25642259. Assim, aprovado o cancelamento de acordo 

de parcelamento de débito, tem-se que a cobrança decorrente se revela 

indevida. Ressalta-se que, nestas circunstâncias, ainda que existente em 

tese, vínculo negocial entre as partes, cumpre à Reclamada trazer aos 

autos documentos consistentes que pudessem comprovar 

inequivocamente a origem do débito por contraprestação de eventuais 

produtos fornecidos ou serviços prestados, nos termos do art. 373, II, do 

CPC. Entretanto, assim não o fez. No caso, caracterizado está o defeito do 

serviço cuidando-se, portanto, de responsabilidade objetiva pelo fato do 

serviço, previsto no artigo 14, do CDC, respondendo o fornecedor por 

esse serviço defeituoso. Como decorrência da responsabilidade objetiva, 

para que o prestador do serviço possa se desonerar da obrigação de 

indenizar, deve provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou 

a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro (§3º, inc. I e II, do art. 14, 

do CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses do prestador 

do serviço e, se não a produzir, será responsabilizado. Por fim, embora o 

fato reconhecido seja injusto, não ultrapassa o descumprimento contratual 

ou dissabor comum nas relações da vida cotidiana, inexistindo falar-se em 

dano moral. Ainda, ausente a demonstração de dano extrapatrimonial à 

honra subjetiva da parte Reclamante. Nesse sentido: “EMENTA: AÇÃO DE 

REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

TELEFONIA MÓVEL. COBRANÇA INDEVIDA. SERVIÇOS NÃO 

CONTRATADOS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DANO MORAL NÃO 

CONFIGURADO. I. Havendo alegação de cobrança indevida por serviço 

não contratado, em relação de consumo, via de regra, incumbe à ré fazer 

prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito 

da autora, ônus não desincumbido no caso dos autos, pois deixou de 

comprovar a solicitação, contratação ou utilização dos serviços cobrados 

indevidamente. Assim, imperiosa é a manutenção da sentença que 

declarou a inexigibilidade dos serviços e débitos cobrados indevidamente. 

II. Os valores exigidos indevidamente pela ré e pagos pela autora deverão 

ser repetidos em dobro, na forma do artigo 42 , parágrafo único , do 

Código de Defesa do Consumidor , pois houve cobrança indevida de 

serviço diverso do contratado e o fornecedor não comprovou hipótese de 

engano justificável. III. A cobrança por serviços não contratados, por si 

só, não enseja condenação à indenização por danos morais. In casu, não 

verificada lesão ao direito de personalidade da autora. IV. Sucumbência 

redimensionada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME”. (TJRS – 

17ª CC - AC nº 70080805104, Décima – Rel.: Liege Puricelli Pires – j. em 

18/04/2019). Grifei. Isto posto, rejeito a preliminar e, nos termos do art. 

487, inciso I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

inicial, para: a) tornar definitiva a tutela de urgência (id. 25696496); b) 

indeferir o pedido de indenização por dano moral, extinguindo o feito com 

julgamento de mérito. Sem custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei 

nº 9.099/95). Transitada em julgado certifique-se e intimem-se. Após, 

aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em Secretaria e, nada sendo 

requerido, arquive-se. Publicada no sistema Projudi. Submeto o presente 

projeto de sentença à homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do 

art. 40 da Lei 9.099/95. Yasmin Penteado Baggio de Carvalho Juíza Leiga 

SENTENÇA Visto, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença, nos termos do 

art. 40, da Lei 9.099/95 c.c. art. 8º, da LCE nº 270/07. Transitada em 

julgado, aguarde-se em Secretaria pelo prazo de 5 (cinco) dias e, nada 

sendo requerido, arquive-se. Walter Pereira de Souza Juiz de Direito - II

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011055-81.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GLENDA MILIANI ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO HENRIQUE REGINATO OAB - MT0016639A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EMILENE SOYANE DA SILVA MATOS OAB - MT17703-O (ADVOGADO(A))
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Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1011055-81.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

GLENDA MILIANI ALVES DA SILVA REQUERIDO: CENTRAIS ELETRICAS 

DO PARA S.A. - CELPA PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Relatório. 

Noticia a parte Reclamante: - que teve seu nome inscrito nos órgãos de 

proteção ao crédito pelo débito de R$ 101,72 (Cento e um reais e setenta e 

dois centavos). Fundamento e decido. As sentenças nos Juizados 

Especiais obedecerão aos limites traçados no art. 2º e art. 38, da Lei nº 

9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162, 

do FONAJE. Mérito. Inexiste vício a obstar o regular prosseguimento do 

feito, bem como, as provas dos autos são suficientes para a solução da 

lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória e pronta a 

reclamação para julgamento antecipado. Nesse sentido: “(...) 4. Ademais, 

não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa, com o 

julgamento antecipado da lide, quando o Tribunal de origem entender 

substancialmente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de 

produção probatória, por se tratar de matéria eminentemente de direito ou 

de fato já provado documentalmente. 5. Agravo interno a que se nega 

provimento. (STJ, AgInt no AREsp 1259929/AM, Rel. Ministro LÁZARO 

GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), 

QUARTA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 27/08/2018) AGRAVO 

INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. ARTS. 489 E 

1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA 

TESTEMUNHAL. INDEFERIMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. POSSE. 

PROVA. AUSÊNCIA. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. 

Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de 

origem, de forma suficientemente ampla e fundamentada, apenas que 

contrariamente ao pretendido pela parte, deve ser afastada a alegada 

violação aos artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil/2015. 2. Não 

configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, 

devidamente fundamentado, sem a produção de prova testemunhal 

considerada dispensável pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado 

dirigir a instrução e deferir a produção probatória que entender necessária 

à formação do seu convencimento. 3. Não cabe, em recurso especial, 

reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 4. Agravo interno 

a que se nega provimento.” (STJ – 4ª T - AgInt no AREsp 1157049/SP – 

relª. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 07/06/2018 - DJe 15/06/2018). 

Grifei. No presente caso, em face da verossimilhança das alegações da 

parte Autora e de sua hipossuficiência, impõe-se a inversão do ônus da 

prova, cabendo à parte Reclamada a comprovação de inexistência de 

falha na prestação do serviço nos termos do art. 6º, VIII, do Código de 

Defesa do Consumidor. Inexiste nos autos a demonstração inequívoca da 

contratação (contrato devidamente assinado; áudio da gravação; e-mail; 

etc...), sendo que alegações apresentadas, isoladas e eventualmente 

apresentadas, não se prestam a comprovar a relação jurídica entre as 

partes. Portanto, não se desincumbiu a parte Reclamada da obrigação 

processual que lhe competia, nos termos do artigo 373, II, do CPC. No 

caso, caracterizado está o defeito do serviço cuidando-se, portanto, de 

responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, previsto no artigo 14, do 

CDC, respondendo o fornecedor por esse serviço defeituoso. Como 

decorrência da responsabilidade objetiva, para que o prestador do serviço 

possa se desonerar da obrigação de indenizar, deve provar que, tendo 

prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa é exclusiva do 

consumidor ou de terceiro (§3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o 

ônus da prova relativo a essas hipóteses, do prestador do serviço e se 

não a produzir, será responsabilizado. Desta forma, o dano decorrente da 

má prestação do serviço, no caso concreto é “in re ipsa”, ou seja, só a 

negativação indevida já configura dano moral. Nesse sentido: “Ementa: 

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INDEVIDA NEGATIVAÇÃO DO 

AUTOR NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. FALHA NA 

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA 

INDENIZAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. 1. A jurisprudência do STJ somente 

permite a alteração do valor da indenização por danos morais, arbitrado na 

origem, em hipóteses excepcionais, quando manifestamente irrisória ou 

exorbitante a importância fixada. 2. No presente caso, para rever o 

entendimento da Corte de origem, a fim de atender ao apelo do consumidor 

para majorar o valor dos danos morais, seria necessário revolver o 

contexto fático-probatório dos autos. Incidência, na hipótese, da Súmula 7 

do STJ. 3. Recurso Especial não conhecido.” (STJ – 2ª T - REsp 

1692025/SE RECURSO ESPECIAL 2017/0172159-4 – rel. min. Herman 

Benjamin – j. 10/10/2017 – DJe 23/10/2017). Grifei. Insta consignar que a 

parte Reclamante possui outras anotações junto ao SPC/Serasa, no 

entanto, são supervenientes à discutida na presente reclamação, o que 

afasta a incidência da Sumula 385/STJ. Inobstante a não aplicação da 

referida súmula, a existência de outro apontamento, como no presente 

caso, deve ser levado em consideração para fixação do quantum 

indenizatório, permanecendo nos limites da reparação e prevenção, sem 

adentrar na via do enriquecimento sem causa. Por fim, considerando que 

as despesas dedutíveis em imposto de renda das empresas devem 

respeitar o binômio “necessidade e usualidade” (art. 299 do RIR/99 - art. 

47, da Lei 4.506/64), concluo que a presente condenação não poderá ser 

lançada a título dedutível pela parte Reclamada. Nesse sentido: “Ementa: 

INDENIZAÇÃO - DESPESAS DEDUTÍVEIS DO LUCRO OPERACIONAL. 

INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO - DESPESAS INDEDUTÍVEIS - Os gastos 

com indenizações civis por atos ilícitos não são dedutíveis na apuração da 

base de cálculo do imposto de renda, eis que não se trata de dispêndios 

necessários ou usuais.” (RF - Processo de Consulta nº 271/00 - SRRF/7a 

RF - Dispositivos Legais: RIR/99, arts. 299 e 344 - PN CST 32/81 - Data da 

Decisão: 31.10.2000 - Publicação no DOU: 01.12.20000). - PEDIDO 

CONTRAPOSTO. Diante da conclusão já proferida em relação ao pedido 

principal, é de se reconhecer improcedente, por decorrência lógica, o 

pedido contraposto. Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC, 

julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para: a) declarar a 

inexistência do débito no valor R$ 101,72 (Cento e um reais e setenta e 

dois centavos); b) condenar a parte Reclamada a pagar o valor de R$ 

1.000,00 (um mil reais), a título de indenização por danos morais, com 

juros de mora de 1% (um por cento) a.m., a partir do evento danoso e, 

correção monetária (INPC), a partir do arbitramento; c) permanecendo a 

negativação após o trânsito em julgado, informe a parte nos autos a fim de 

que a Secretaria do juízo expeça ofício ao Órgão Negativador, para baixa 

definitiva do registro; d) tratando-se de condenação, por ato ilícito, não 

poderá o valor fixado ser dedutível em imposto de renda da Empresa 

Reclamada/condenada; e, e) julgar IMPROCEDENTE o pedido contraposto, 

extinguindo o feito, com julgamento de mérito. Sem custas e honorários 

(art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). Transitada em julgado 

certifique-se e intimem-se. Após, aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em 

Secretaria e, nada sendo requerido, arquive-se. Publicada no sistema PJE. 

Submeto o presente projeto de sentença à homologação do MM. Juiz 

Togado, nos termos do art. 40, da Lei 9.099/95. Bruna Gomes Lins Juíza 

Leiga SENTENÇA Visto, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença, nos 

termos do art. 40, da Lei 9.099/95 c.c. art. 8º, da LCE nº 270/07. 

Transitada em julgado, aguarde-se em Secretaria pelo prazo de 5 (cinco) 

dias e, nada sendo requerido, arquive-se. Walter Pereira de Souza Juiz de 

Direito - II

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015756-85.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA ALEXANDRE REDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA ALEXANDRE REDES OAB - MT19090-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1015756-85.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

LARISSA ALEXANDRE REDES REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA 

PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado. Fundamento e 

decido. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites 

traçados no art. 2º e art. 38 da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, 

do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162 do FONAJE. Preliminar. - DA 

AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS À PROPOSITURA DA 

AÇÃO. A presente preliminar se confunde com o mérito e com ele será 

analisada. Mérito. Inexiste vício a obstar o regular prosseguimento do feito, 

bem como, as provas dos autos sendo suficientes para a solução da lide 

ou havendo pedido de julgamento, revela-se dispensável a dilação 

probatória e pronta a reclamação para julgamento antecipado. Nesse 
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sentido: “(...) 4. Ademais, não configura cerceamento de defesa o 

julgamento da causa, com o julgamento antecipado da lide, quando o 

Tribunal de origem entender substancialmente instruído o feito, declarando 

a prescindibilidade de produção probatória, por se tratar de matéria 

eminentemente de direito ou de fato já provado documentalmente. 5. 

Agravo interno a que se nega provimento. (STJ, AgInt no AREsp 

1259929/AM, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR 

CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 

21/08/2018, DJe 27/08/2018) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. NÃO 

OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA TESTEMUNHAL. 

INDEFERIMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. POSSE. PROVA. AUSÊNCIA. 

REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. Se as questões 

trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma 

suficientemente ampla e fundamentada, apenas que contrariamente ao 

pretendido pela parte, deve ser afastada a alegada violação aos artigos 

489 e 1.022 do Código de Processo Civil/2015. 2. Não configura 

cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, devidamente 

fundamentado, sem a produção de prova testemunhal considerada 

dispensável pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado dirigir a instrução 

e deferir a produção probatória que entender necessária à formação do 

seu convencimento. 3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria 

fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 4. Agravo interno a que se nega 

provimento.” (STJ – 4ª T - AgInt no AREsp 1157049/SP – relª. Ministra 

MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 07/06/2018 - DJe 15/06/2018). Grifei. A 

parte Reclamante pretende a declaração de inexistência de débito junto ao 

Reclamado, bem como a baixa da restrição negativa correspondente e 

reparação por danos morais decorrentes de cobrança indevida, porquanto 

oriunda de contrato cancelado desde janeiro/2018. No caso, a parte 

Reclamante não comprovou, e seria sua incumbência, nos termos do art. 

373, I, do CPC, a formalização do pedido de cancelamento dos serviços 

prestados pelo Reclamado, em janeiro/2018, o que corroboraria a falha na 

prestação do serviço pela instituição demandada. Ainda que se considere 

a responsabilidade objetiva do prestador do serviço, em face da incidência 

do Código de Defesa do Consumidor, é obrigação da parte Reclamante a 

demonstração da verossimilhança de suas alegações que, no caso 

concreto, reclama prova documental. A circunstância de existir relação de 

consumo não impõe, necessariamente, a inversão do ônus da prova, a 

qual, também, não é absoluta, pois, para tanto, necessária a mínima 

demonstração da hipossuficiência do consumidor ou a verossimilhança 

das alegações (CDC, art. 6º, inciso VIII), o que não se verifica no presente 

caso. Isto posto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido inicial, extinguindo o feito com julgamento de 

mérito. Sem custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). 

Transitada em julgado certifique-se e intimem-se. Após, aguarde-se o 

prazo de 5 (cinco) dias em Secretaria e, nada sendo requerido, 

arquive-se. Publicada no sistema Projudi. Submeto o presente projeto de 

sentença à homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Yasmin Penteado Baggio de Carvalho Juíza Leiga SENTENÇA 

Visto, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença, nos termos do art. 40, da 

Lei 9.099/95 c.c. art. 8º, da LCE nº 270/07. Walter Pereira de Souza 

Transitada em julgado, aguarde-se em Secretaria pelo prazo de 5 (cinco) 

dias e, nada sendo requerido, arquive-se. Juiz de Direito - II

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013278-07.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

TALITA MOSCHINI MORAES (REQUERENTE)

ANDRE GOMES BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES OAB - MT14485-O 

(ADVOGADO(A))

ISABELLA FANINI FRANKLIN OAB - MT22714-O (ADVOGADO(A))

AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO OAB - MT15948-O (ADVOGADO(A))

VITTOR ARTHUR GALDINO OAB - MT13955-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LATAM AIRLINES GROUP S/A (REQUERIDO)

BRITISH AIRWAYS PLC (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT19023-A (ADVOGADO(A))

EDUARTI MATOS CARRIJO FRAGA OAB - MT4574-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1013278-07.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

ANDRE GOMES BORGES, TALITA MOSCHINI MORAES REQUERIDO: 

BRITISH AIRWAYS PLC, LATAM AIRLINES GROUP S/A PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado. Fundamento e decido. As 

sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no art. 

2º e art. 38 da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. 

Enunciados nº 161 e 162 do FONAJE. Preliminar. - DA ILEGITIMIDADE 

PASSIVA DA 2ª RECLAMADA. A 2ª Reclamada suscita sua ilegitimidade 

para figurar no polo passivo da presente reclamação, ao argumento de 

que a responsabilidade pelo serviço reclamado é da 1ª Reclamada. De 

acordo com a Teoria da Responsabilidade Objetiva, o fornecedor, 

fabricante e prestador de serviços responderão independentemente da 

existência de culpa pela reparação de danos causados aos consumidores 

por vícios relativos aos produtos e serviços. Prevalecem, no caso, as 

regras da solidariedade passiva, razão pela qual o consumidor poderá 

voltar-se contra qualquer dos prestadores de serviços contratados, em 

conjunto ou isoladamente, de maneira que, com base nessa 

responsabilidade, poderão os prestadores, depois, valerem-se do direito 

de regresso. Ademais, é uníssono o entendimento de que o Código de 

Defesa do Consumidor, nos arts. 7, parágrafo único, 14 e 18, 

expressamente estabelece a responsabilidade solidária e objetiva entre 

todos os integrantes da cadeia negocial, inclusive daquele que faz a 

intermediação do negócio, tal como a 2ª Reclamada. Nesse sentido: 

“EMENTA CANCELAMENTO DO VOO. LEGITIMIDADE DA 

INTERMEDIADORA. AUSÊNCIA DE REEMBOLSO. DANO MATERIAL 

EVIDENCIADO. DANOS MORAIS OCORRENTES. QUANTUM 

INDENIZATÓRIO MINORADO. A demandada pede provimento ao recurso 

para reformar a sentença que julgou parcialmente procedente a presente 

ação indenizatória, condenando na restituição simples dos valores 

adimplidos pelos autores, bem como em indenização por danos morais. 

Demandantes adquiriram as passagens aéreas de ida e volta, com destino 

a Santiago/Chile, da ré BQB, junto ao site de compras da demandada 

Decolar.com, efetuando o adimplemento do valor por meio do cartão de 

crédito VISA. Contudo, 38 dias após a compra, lhes foi enviado e-mail, 

pela intermediadora ré, informando sobre a alteração da data de retorno, 

circunstância que inviabilizou a realização da viagem, e ensejou o pedido 

de reembolso da importância adimplida, até hoje não satisfeito. 

Legitimidade da empresa intermediadora, na condição de operadora das 

reservas, pela falha na prestação do serviço, por integrar a cadeia de 

fornecedores. Artigo 18 , caput do CDC . Dano material evidenciado. É 

devida a restituição simples dos valores adimplidos pela aquisição das 

passagens aéreas. Danos morais ocorrentes, porque comprovadas as 

ofensas a direitos de personalidade dos autores. Quantum indenizatório 

minorado. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 

(TJ-RS, Recurso Cível Nº 71005447099, Primeira Turma Recursal Cível, 

Turmas Recursais, Relator: José Ricardo de Bem Sanhudo, Julgado em 

01/10/2015). Grifei. Rejeito, portanto, a preliminar suscitada pela 2ª 

Reclamada, porquanto contratada diretamente pelos Reclamantes para a 

prestação do serviço discutido, a qual alocou a 1ª Reclamada para a sua 

realização, integrando a mesma cadeia de consumo. Mérito. Inexiste vício 

a obstar o regular prosseguimento do feito, bem como, as provas dos 

autos sendo suficientes para a solução da lide ou havendo pedido de 

julgamento, revela-se dispensável a dilação probatória e pronta a 

reclamação para julgamento antecipado. Nesse sentido: “(...) 4. Ademais, 

não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa, com o 

julgamento antecipado da lide, quando o Tribunal de origem entender 

substancialmente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de 

produção probatória, por se tratar de matéria eminentemente de direito ou 

de fato já provado documentalmente. 5. Agravo interno a que se nega 

provimento. (STJ, AgInt no AREsp 1259929/AM, Rel. Ministro LÁZARO 

GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), 

QUARTA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 27/08/2018) AGRAVO 

INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. ARTS. 489 E 

1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA 

TESTEMUNHAL. INDEFERIMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. POSSE. 

PROVA. AUSÊNCIA. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. 

Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de 

origem, de forma suficientemente ampla e fundamentada, apenas que 

contrariamente ao pretendido pela parte, deve ser afastada a alegada 

violação aos artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil/2015. 2. Não 
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configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, 

devidamente fundamentado, sem a produção de prova testemunhal 

considerada dispensável pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado 

dirigir a instrução e deferir a produção probatória que entender necessária 

à formação do seu convencimento. 3. Não cabe, em recurso especial, 

reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 4. Agravo interno 

a que se nega provimento.” (STJ – 4ª T - AgInt no AREsp 1157049/SP – 

relª. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 07/06/2018 - DJe 15/06/2018). 

Grifei. As partes Reclamantes pretendem ser reparadas pelos danos 

morais e materiais decorrentes do cancelamento de voo internacional 

contratado das Reclamadas, o qual resultou na perda de voo doméstico 

posterior e aquisição de bilhetes aéreos substitutivos, no valor total de R$ 

2.184,60 (dois mil, cento e oitenta e quatro reais e sessenta centavos), 

bem como em despesas com hospedagem, no valor de R$ 353,52 

(trezentos e cinquenta e três reais e cinquenta e dois centavos). Já a 1ª 

Reclamada sustenta que não houve cancelamento, mas atraso de 18 

(dezoito) horas do voo contratado pelos Reclamantes, em razão da falta 

de tripulantes para a realização do voo, pugnando pelo indeferimento dos 

pedidos por ausência de demonstração da ocorrência de danos aos 

Reclamantes. Por sua vez, a 2ª Reclamada atribui a responsabilidade 

pelos fatos narrados pelos Reclamantes à 1ª Reclamada, requerendo a 

aplicação das convenções internacionais no que toca à limitação da 

responsabilidade civil por danos decorrentes de transporte aéreo 

internacional. No presente caso, em face da verossimilhança das 

alegações das partes autoras e de sua hipossuficiência, impõe-se a 

inversão do ônus da prova, cabendo às partes Reclamadas a 

comprovação de inexistência de falha na prestação do serviço nos termos 

do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor. Verifico a 

demonstração nos autos de que houve falha na prestação de serviços, 

uma vez que a impossibilidade de cumprir o contrato de transporte da 

forma como convencionada, quer por razões técnicas, ou qualquer outro 

motivo, não afasta a responsabilidade do prestador do serviço de 

disponibilizar outro meio menos gravoso capaz de atender às 

necessidades do consumidor, de forma a minimizar os transtornos, o que 

não ocorreu no presente caso. A responsabilidade do fornecedor de 

serviços é objetiva, pelo que responde, independente de culpa, pela 

reparação pelos danos causados aos consumidores em decorrência da 

falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC. Desta feita, 

para que pudesse de desonerar da obrigação de indenizar, deveria provar 

que, tenho prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa exclusiva do 

consumidor ou de terceiro (§3º, inciso I e II, do art. 14 do CDC), o que não 

se verificou no presente caso. Nesse sentido: “EMENTA: APELAÇÃO - 

TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL – ATRASO DE VÔO – GREVE DE 

FUNCIONÁRIOS DA COMPANHIA AÉREA - DANOS MATERIAIS - DANO 

MORAL – FIXAÇÃO – Pretensão de reforma da r.sentença de procedência 

– Descabimento – Hipótese em que a greve de prepostos da própria 

companhia aérea integra o risco da sua atividade, e, portanto, fortuito 

interno, não sendo considerada evento de força maior ou fortuito externo 

– Responsabilidade pelo atraso no voo configurada – Dano moral 

configurado em razão dos transtornos impostos aos autores, com a 

privação de um dia de viagem e de fruição de atrações previamente 

agendadas, além da inviabilidade de acesso adequado a canais de 

atendimento e de reacomodação em voo de outra companhia, sem 

comprovação da equivalência dos serviços prestados - Valor da 

indenização fixado em R$10.000,00 para cada coautor que se mostra 

adequado e razoável para compensar o transtorno suportado, em razão 

da má prestação do serviço, estando em consonância com o patamar 

adotado por esta Colenda 13ª Câmara em outros casos análogos, já 

julgados – Danos materiais comprovados – Desnecessidade, no caso em 

exame, de apresentação de tradução juramentada dos recibos de 

despesas, a despeito do disposto no art. 192 do CPC - RECURSO 

DESPROVIDO”. (TJ-SP - AC 1001445-33.2018.8.26.0575 – Relª. Ana de 

Lurdes Coutinho Silva da Fonseca – J. em 01/03/2019). Grifei. Em que 

pese o STF, no julgamento do ARE 766.618/SP e do RE 636.331/RJ, em 

sede de repercussão geral, tenha afirmado que as normas das 

convenções internacionais que regem o transporte aéreo internacional 

prevalecem sobre as regras do CDC, é certo que a Convenção de 

Montreal (que substituiu a Convenção de Varsóvia) não alcança eventual 

indenização a título de dano moral, que resta apurável segundo as regras 

do CDC. Ademais, é necessário ressaltar que a possibilidade de se 

condenar a companhia aérea por danos morais, na hipótese em 

discussão, está expressamente prevista na Constituição Federal, em seu 

art. 5º, inciso X, que possui a natureza de cláusula pétrea. Nesse sentido: 

“Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO EXISTENTE. 

ACOLHIMENTO. - Devem ser acolhidos embargos de declaração que 

apontam vício efetivamente existente no julgamento embargado. 

TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. ATRASO DE VÔO. INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS. LIMITAÇÃO DA INDENIZAÇÃO. CONVENÇÃO DE 

VARSÓVIA. INAPLICABILIDADE. - As indenizações tarifadas, previstas na 

Convenção de Varsóvia e modificações posteriores (Haia e Montreal), não 

se aplicam ao pedido de reparação de danos morais decorrentes de 

defeito na prestação de serviço de transporte aéreo internacional. 

Precedente do Supremo Tribunal Federal.” (STJ – 3ª T - EDcl no AgRg no 

Ag 442.487/RJ - Rel. Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS – j. 

14/11/2007 - DJ 26/11/2007 - p. 164). Grifei. Nesse contexto, restou 

demonstrado que o fato reconhecido extrapola a seara contratual, a ponto 

de gerar dano moral, diante do prolongamento da viagem por mais de 20 

(vinte) horas, a revelar a sujeição dos Reclamantes à aflição psicológica e 

desgaste físico não programados. Por impossibilidade jurídica do pedido, 

deixo de condenar as Reclamadas à obrigação de ressarcir a pontuação 

de milhagem despendida com a aquisição das passagens aéreas 

perdidas, porquanto emitidas por companhia aérea diversa das 

demandadas e sem gerência destas, de modo que incoerente exigir 

destas a interferência na esfera particular de atuação de outra empresa. 

No que se refere ao pedido subsidiário de conversão da referida 

obrigação à de pagar o valor equivalente, tenho que não merece 

acolhimento, pois inexiste nos autos demonstração do valor econômico 

sustentado, o qual não pode ser presumido. Quanto ao pedido de 

indenização pelos danos materiais oriundos das despesas com 

hospedagem e com a aquisição de novas passagens aéreas, tem-se que 

o seu indeferimento é medida que se impõe, porquanto não comprovado o 

pagamento dos serviços alegados, não servindo os documentos de id. 

25309772 e 25309769 como prova, vez que não descrevem a operação a 

que se referem. Por fim, considerando que as despesas dedutíveis em 

imposto de renda das empresas devem respeitar o binômio “necessidade 

e usualidade” (art. 299 do RIR/99 - art. 47, da Lei 4.506/64), concluo que a 

presente condenação não poderá ser lançada a título dedutível pelas 

partes Reclamadas. Nesse sentido: “Ementa: INDENIZAÇÃO - DESPESAS 

DEDUTÍVEIS DO LUCRO OPERACIONAL. INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO - 

DESPESAS INDEDUTÍVEIS - Os gastos com indenizações civis por atos 

ilícitos não são dedutíveis na apuração da base de cálculo do imposto de 

renda, eis que não se trata de dispêndios necessários ou usuais.” (RF - 

Processo de Consulta nº 271/00 - SRRF/7a RF - Dispositivos Legais: 

RIR/99, arts. 299 e 344 - PN CST 32/81 - Data da Decisão: 31.10.2000 - 

Publicação no DOU: 01.12.20000). Isto posto, rejeito a preliminar suscitada 

e, nos termos do art. 487, I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE 

o pedido para condenar as partes Reclamadas, solidariamente, a pagar a 

cada Reclamante: a) a título de indenização por dano moral, o valor de R$ 

10.000,00 (dez mil reais), com juros de mora de 1% (um por cento) a.m. a 

partir da citação e correção monetária (INPC) a partir desta data (súmula 

362 do STJ); b) tratando-se de condenação por ato ilícito, não poderá o 

valor fixado ser dedutível em imposto de renda da Empresa 

Reclamada/condenada e c) indeferir o pedido de indenização por danos 

materiais, extinguindo o feito com julgamento de mérito. Sem custas e 

honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). Transitada em julgado 

certifique-se e intimem-se. Após, aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em 

Secretaria e, nada sendo requerido, arquive-se. Publicada no sistema 

Projudi. Submeto o presente projeto de sentença à homologação do MM. 

Juiz Togado, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Yasmin Penteado 

Baggio de Carvalho Juíza Leiga SENTENÇA Visto, etc. HOMOLOGO o 

projeto de sentença, nos termos do art. 40, da Lei 9.099/95 c.c. art. 8º, da 

LCE nº 270/07. Transitada em julgado, aguarde-se em Secretaria pelo 

prazo de 5 (cinco) dias e, nada sendo requerido, arquive-se. Walter 

Pereira de Souza Juiz de Direito - II

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015117-67.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIENE NUNES DE ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCIANY MARIA DA SILVA ALCANTARA BARBIEIRO OAB - 

MT11854-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VRG LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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PAULO FERNANDO SCHNEIDER OAB - MT8117-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1015117-67.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

FRANCIENE NUNES DE ANDRADE REQUERIDO: VRG LINHAS AEREAS S.A. 

PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado. Fundamento e 

decido. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites 

traçados no art. 2º e art. 38 da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, 

do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162 do FONAJE. Preliminar. - DA 

RETIFICAÇÃO DO POLO PASSIVO. Acolho a preliminar suscitada, a fim de 

retificar o polo passivo, passando a constar a pessoa jurídica responsável 

contratada pela Reclamante, a saber: GOL Linhas Aéreas S/A. Mérito. 

Inexiste vício a obstar o regular prosseguimento do feito, bem como, as 

provas dos autos sendo suficientes para a solução da lide ou havendo 

pedido de julgamento, revela-se dispensável a dilação probatória e pronta 

a reclamação para julgamento antecipado. Nesse sentido: “(...) 4. 

Ademais, não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa, 

com o julgamento antecipado da lide, quando o Tribunal de origem entender 

substancialmente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de 

produção probatória, por se tratar de matéria eminentemente de direito ou 

de fato já provado documentalmente. 5. Agravo interno a que se nega 

provimento. (STJ, AgInt no AREsp 1259929/AM, Rel. Ministro LÁZARO 

GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), 

QUARTA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 27/08/2018) AGRAVO 

INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. ARTS. 489 E 

1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA 

TESTEMUNHAL. INDEFERIMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. POSSE. 

PROVA. AUSÊNCIA. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. 

Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de 

origem, de forma suficientemente ampla e fundamentada, apenas que 

contrariamente ao pretendido pela parte, deve ser afastada a alegada 

violação aos artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil/2015. 2. Não 

configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, 

devidamente fundamentado, sem a produção de prova testemunhal 

considerada dispensável pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado 

dirigir a instrução e deferir a produção probatória que entender necessária 

à formação do seu convencimento. 3. Não cabe, em recurso especial, 

reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 4. Agravo interno 

a que se nega provimento.” (STJ – 4ª T - AgInt no AREsp 1157049/SP – 

relª. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 07/06/2018 - DJe 15/06/2018). 

Grifei. A parte Reclamante pretende ser reparada pelos danos morais do 

cancelamento de voo contratado da Reclamada. Já a Reclamada sustenta 

que o cancelamento do voo decorreu de mau tempo no aeroporto de 

origem, não fazendo prova de suas alegações. No presente caso, em 

face da verossimilhança das alegações da parte autora e de sua 

hipossuficiência, impõe-se a inversão do ônus da prova, cabendo à parte 

Reclamada a comprovação de inexistência de falha na prestação do 

serviço nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor. 

Verifico a demonstração nos autos de que houve falha na prestação de 

serviços, uma vez que a impossibilidade de cumprir o contrato de 

transporte da forma como convencionada, quer por razões climáticas, ou 

qualquer outro motivo, não afasta a responsabilidade do prestador do 

serviço de disponibilizar outro meio menos gravoso capaz de atender às 

necessidades do consumidor, de forma a minimizar os transtornos, o que 

não ocorreu no presente caso. A responsabilidade do fornecedor de 

serviços é objetiva, pelo que responde, independente de culpa, pela 

reparação pelos danos causados aos consumidores em decorrência da 

falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC. Desta feita, 

para que pudesse de desonerar da obrigação de indenizar, deveria provar 

que, tenho prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa exclusiva do 

consumidor ou de terceiro (§3º, inciso I e II, do art. 14 do CDC), o que não 

se verificou no presente caso. Nesse sentido: “EMENTA CANCELAMENTO 

DO VOO. ATRASO NO EMBARQUE DE MAIS DE 14 (QUATORZE) HORAS. 

COMPANHIA QUE NÃO COMPROVA CLIMA DESFAVORÁVEL. 

CONSUMIDOR QUE É PESSOA IDOSA. PRIORIDADE NO EMBARQUE. 

ARTIGO 17 DA RESOLUÇÃO 280 DA ANAC . FALHA NA PRESTAÇÃO DO 

SERVIÇO. ENUNCIADO 4.1 DA TR/PR, DANO MORAL CONFIGURADO. 

INDENIZATÓRIO ARBITRADO EM R$4.000,00. VALORQUANTUM QUE SE 

MOSTRA INADEQUADO PARA O CASO CONCRETO, PORÉM, ANTE A 

AUSÊNCIA DE RECURSO DA PARTE AUTORA, DEVE SER MANTIDO. 

DANO MATERIAL MANTIDO DEVIDO A FALTA DE IMPUGNAÇÃO 

ESPECÍFICA. SENTENÇA MANTIDA. Recurso desprovido. Ante o exposto, 

esta 2ª Turma Recursal - DM92 resolve, por unanimidade dos votos, em 

relação ao recurso de GOL LINHAS AÉREAS S/A, julgar pelo (a) Com 

Resolução do Mérito - Não-Provimento nos exatos termos do vot”. (TJPR – 

2ª TR – RI 0021636-79.2016.8.16.0021/0 - Rel.: Siderlei Ostrufka Cordeiro - 

J. 13.03.2017). Nesse contexto, restou demonstrado que o fato 

reconhecido extrapola a seara contratual, a ponto de gerar dano moral, 

diante do prolongamento da viagem por mais de 12 (doze) horas, a revelar 

a sujeição da Reclamante à aflição psicológica e desgaste físico não 

programados. Por fim, considerando que as despesas dedutíveis em 

imposto de renda das empresas devem respeitar o binômio “necessidade 

e usualidade” (art. 299 do RIR/99 - art. 47, da Lei 4.506/64), concluo que a 

presente condenação não poderá ser lançada a título dedutível pelas 

partes Reclamadas. Nesse sentido: “Ementa: INDENIZAÇÃO - DESPESAS 

DEDUTÍVEIS DO LUCRO OPERACIONAL. INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO - 

DESPESAS INDEDUTÍVEIS - Os gastos com indenizações civis por atos 

ilícitos não são dedutíveis na apuração da base de cálculo do imposto de 

renda, eis que não se trata de dispêndios necessários ou usuais.” (RF - 

Processo de Consulta nº 271/00 - SRRF/7a RF - Dispositivos Legais: 

RIR/99, arts. 299 e 344 - PN CST 32/81 - Data da Decisão: 31.10.2000 - 

Publicação no DOU: 01.12.20000). Isto posto, rejeito a preliminar suscitada 

e, nos termos do art. 487, I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE 

o pedido para condenar as partes Reclamadas, solidariamente, a pagar a 

cada Reclamante: a) a título de indenização por dano moral, o valor de R$ 

8.000,00 (oito mil reais), com juros de mora de 1% (um por cento) a.m. a 

partir da citação e correção monetária (INPC) a partir desta data (súmula 

362 do STJ); b) tratando-se de condenação por ato ilícito, não poderá o 

valor fixado ser dedutível em imposto de renda da Empresa 

Reclamada/condenada, extinguindo o feito com julgamento de mérito. 

Determino que a Gestora proceda às devidas alterações no sistema 

Projudi, passando a constar como parte Reclamada: GOL Linhas Aéreas 

S/A. Sem custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). 

Transitada em julgado certifique-se e intimem-se. Após, aguarde-se o 

prazo de 5 (cinco) dias em Secretaria e, nada sendo requerido, 

arquive-se. Publicada no sistema Projudi. Submeto o presente projeto de 

sentença à homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Yasmin Penteado Baggio de Carvalho Juíza Leiga SENTENÇA 

Visto, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença, nos termos do art. 40, da 

Lei 9.099/95 c.c. art. 8º, da LCE nº 270/07. Transitada em julgado, 

aguarde-se em Secretaria pelo prazo de 5 (cinco) dias e, nada sendo 

requerido, arquive-se. Walter Pereira de Souza Juiz de Direito - II

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003903-45.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EVALDO RIBEIRO FERNANDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO MASSOLI LEIRIAO OAB - MT214050-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1003903-45.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: EVALDO RIBEIRO FERNANDO REQUERIDO: MOVIDA 

LOCACAO DE VEICULOS S.A. Vistos, etc. Relatório dispensado. 

Fundamento e decido. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão 

aos limites traçados no art. 2º e art. 38, da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, 

§2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162, do FONAJE. Mérito. 

Apresentado contrato em Exordial, sobre o qual nega à parte Reclamante 

a legitimidade da assinatura (falsificação), conclui-se que a causa em 

exame ostenta complexidade em razão da prova pois, para o seu desate, 

indispensável a realização de perícia grafotécnica, na forma estabelecida 

pelo art. 420 e seguintes do Código de Processo Civil, expediente que não 

se compatibiliza com o rito célere, simples e informal dos Juizados 

Especiais, consonante determina o art. 2º, da Lei 9.099/95. Isto posto, com 

fulcro no art. 51, II da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 485, do CPC, DECLARO a 

incompetência deste Juízo para processar e julgar o presente feito, 

extinguindo o processo sem apreciação do mérito. Em razão disso, 

determino seja oficiado à Autoridade Policial, com cópia integral, para 

abertura de investigação a apurar a eventual ocorrência de crime de 
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falsificação de assinatura. Sem custas e honorários advocatícios (art. 54 

e 55 da Lei nº 9.099/95). Transitada em julgado certifique-se e intimem-se. 

Após, aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em Secretaria e, nada sendo 

requerido, arquive-se. Walter Pereira de Souza Juiz de Direito - II

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003914-74.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROSA PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUBENS SOUZA DE FIGUEIREDO OAB - MT18055/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1003914-74.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: ROSA PEREIRA DA SILVA REQUERIDO: OI S/A Vistos, etc. 

Relatório dispensado. Fundamento e decido. As sentenças nos Juizados 

Especiais obedecerão aos limites traçados no art. 2º e art. 38, da Lei nº 

9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162, 

do FONAJE. Mérito. A parte Reclamante comprovou a sua residência no 

município e comarca de Várzea Grande, onde também é o local da 

prestação do serviço impugnado. Portanto, nos termos do art. 6, VIII c.c. 

art. 101, I, ambos do Código de Defesa do Consumidor c.c. art. 4º, III, da 

Lei nº 9.099/95, se mostra local adequado à propositura da reclamação. 

De outro lado, inexiste na petição inicial, demonstração de que o 

ajuizamento da reclamação no foro adequado traria prejuízo à parte 

Reclamante, a justificar o seu ajuizamento em outra comarca (Capital). 

Deste modo, em sendo o domicílio do consumidor sede de comarca, da 

prestação do serviço impugnado e da empresa demandada, bem como, 

ausente justificativa para deslocamento de competência para facilitação 

de sua defesa, não se pode admitir a escolha aleatória de juízo. Nesse 

sentido: “Ementa: COMPETÊNCIA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE 

VEÍCULO FIRMADO COM EMPRESA REVENDEDORA DE VEÍCULOS. 

RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. 

PRERROGATIVA DE FORO DO CONSUMIDOR. FACILITAÇÃO DA DEFESA 

JUDICIAL DE DIREITOS. AÇÃO AJUIZADA NO DOMICÍLIO DO 

CONSUMIDOR. ARTS. 101, I, do CDC e 4º, III, da Lei 9.099/95. AFASTADA 

EXTINÇÃO DO FEITO POR INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. AUTOS QUE 

DEVEM RETORNAR À ORIGEM PARA PROCESSO E JULGAMENTO. 

Sentença reformada. Recurso provido.” (TJRS – 4ª T – RI nº 

0016395-18.2016.8.21.9000 – rel. juiz RICARDO PIPPI SCHMIDT – j. 

06/06/2016). gRIFEI. Isto posto, com fulcro no art. 6º, VIII c.c. art. 101, I, 

ambos do Código de Defesa do Consumidor c.c. art. 4º, III, da Lei nº 

9.099/95 c.c. art. 485, do CPC, DECLARO a incompetência deste Juízo 

para processar e julgar o presente feito e, em consequência, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO. Sem custas e 

honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). Transitada em julgado 

certifique-se e intimem-se. Após, aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em 

Secretaria e, nada sendo requerido, arquive-se. Publicada no sistema 

Projudi. Walter Pereira de Souza Juiz de Direito - II

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010993-41.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DAKSSANDDER GLEIK ALMEIDA LINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1010993-41.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: DAKSSANDDER GLEIK ALMEIDA LINO REQUERIDO: VIVO 

S.A. PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc... Relatório. Noticia a parte 

Reclamante: - que constatou negativação indevida de seu nome junto ao 

Serasa/SPC pelo débito no valor de R$ 144,28 (cento e quarenta e quatro 

reais e vinte e oito centavos); - que não utilizou os serviços da 

Reclamada. Em defesa a Reclamada aduz: - que ao contrário do que 

sustenta a parte autora, houve a habilitação da linha (65) 99651 9005, com 

a migração para o plano VIVO CONTROLE o que se verifica através da 

contratação via telefone por meio da gravação juntada aos autos, que 

gerou o inadimplemento de diversas faturas. Fundamento e decido. As 

sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no art. 

2º e art. 38, da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. 

Enunciados nº 161 e 162, do FONAJE. Preliminares. -DA IVERSÃO DO 

ÔNUS DA PROVA No caso, é oportuno esclarecer que a relação travada 

entre as partes é de natureza consumerista, nos termos do artigo 17 do 

CDC, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no Código de 

Defesa do Consumidor, inclusive a inversão do ônus da prova, 

preconizada no artigo 6º, VIII. - DA CONSULTA EXTRAÍDA NO BALCAO 

Deixo de acolher a referida preliminar, vez que o extrato juntado na 

exordial é válido. Mérito. Inexiste vício a obstar o regular prosseguimento 

do feito, bem como, as provas dos autos são suficientes para a solução 

da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória e pronta a 

reclamação para julgamento antecipado. Nesse sentido: “(...) 4. Ademais, 

não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa, com o 

julgamento antecipado da lide, quando o Tribunal de origem entender 

substancialmente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de 

produção probatória, por se tratar de matéria eminentemente de direito ou 

de fato já provado documentalmente. 5. Agravo interno a que se nega 

provimento. (STJ, AgInt no AREsp 1259929/AM, Rel. Ministro LÁZARO 

GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), 

QUARTA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 27/08/2018) AGRAVO 

INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. ARTS. 489 E 

1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA 

TESTEMUNHAL. INDEFERIMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. POSSE. 

PROVA. AUSÊNCIA. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. 

Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de 

origem, de forma suficientemente ampla e fundamentada, apenas que 

contrariamente ao pretendido pela parte, deve ser afastada a alegada 

violação aos artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil/2015. 2. Não 

configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, 

devidamente fundamentado, sem a produção de prova testemunhal 

considerada dispensável pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado 

dirigir a instrução e deferir a produção probatória que entender necessária 

à formação do seu convencimento. 3. Não cabe, em recurso especial, 

reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 4. Agravo interno 

a que se nega provimento.” (STJ – 4ª T - AgInt no AREsp 1157049/SP – 

relª. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 07/06/2018 - DJe 15/06/2018). 

Grifei. A prova produzida em contestação (gravação de áudio com a 

migração do plano, telas de cadastro, relatório de utilização dos serviços 

etc.), demonstra ausência de elementos para declarar a inexistência da 

dívida e, por conseguinte, ausentes os requisitos necessários à 

configuração da responsabilidade civil. E mais, restou caracterizado que a 

parte Reclamante alterou a verdade dos fatos, evidenciando assim a 

litigância de má-fé, na forma do art. 80, II, do CPC, razão pela qual deverá 

responder pelos seus atos através de indenização. - PEDIDO 

CONTRAPOSTO. Diante da prova produzida pela parte Reclamada, dando 

conta da existência do serviço contratado, sem resistência pela parte 

Reclamante, bem como, diante da ausência de prova de regularidade de 

quitação da parcela discutida na petição inicial, é de se concluir pela sua 

procedência no valor de R$ 144,28 (cento e quarenta e quatro reais e 

vinte e oito centavos). Pelo exposto, com fundamento no art. 487 I, do CPC 

c.c. arts. 80, II, e 81, ambos do CPC, c.c. art. 55, caput, da Lei 9.099/95 

c.c. Enunciado 136/FONAJE, JULGO IMPROCEDENTE o pedido, 

reconhecendo a litigância de má-fé, para condenar a parte Reclamante ao 

pagamento de multa de 5% (cinco por cento) do valor da causa em favor 

da parte Reclamada, custas processuais e honorários advocatícios, estes 

últimos que fixo em 5% (cinco por cento), também incidindo sobre do valor 

da causa, em favor do advogado da parte Reclamada, e JULGO 

PROCEDENTE o pedido contraposto, a fim de condenar a parte Reclamante 

e efetuar o pagamento do valor de R$ 144,28 (cento e quarenta e quatro 

reais e vinte e oito centavos), acrescido de juros de 1% (um por cento) ao 

mês, e correção monetária (INPC), a contar da contestação, extinguindo o 

feito com julgamento de mérito. Em razão da condenação em litigância de 

má-fé, inaplicáveis ao caso concreto os artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95. Transitada em julgado certifique-se e intimem-se. Após, 

aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em Secretaria e, nada sendo 

requerido, arquive-se. Publicada no sistema PJE. Submeto o presente 
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projeto de sentença à homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do 

art. 40, da Lei 9.099/95. Bruna Gomes Lins Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, 

etc. HOMOLOGO o projeto de sentença proferido pelo Juiz Leigo, nos 

termos do artigo 40 da Lei 9.099/95, para que surtam os devidos e legais 

efeitos. Intimem-se. Cumpra-se. WALTER PEREIRA DE SOUZA Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014805-91.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DANUBIA RODRIGUES DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1014805-91.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

DANUBIA RODRIGUES DE ARAUJO REQUERIDO: OI S.A PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado. Fundamento e decido. As 

sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no art. 

2º e art. 38 da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. 

Enunciados nº 161 e 162 do FONAJE. Mérito. Inexiste vício a obstar o 

regular prosseguimento do feito, bem como, as provas dos autos sendo 

suficientes para a solução da lide ou havendo pedido de julgamento, 

revela-se dispensável a dilação probatória e pronta a reclamação para 

julgamento antecipado. Nesse sentido: “(...) 4. Ademais, não configura 

cerceamento de defesa o julgamento da causa, com o julgamento 

antecipado da lide, quando o Tribunal de origem entender 

substancialmente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de 

produção probatória, por se tratar de matéria eminentemente de direito ou 

de fato já provado documentalmente. 5. Agravo interno a que se nega 

provimento. (STJ, AgInt no AREsp 1259929/AM, Rel. Ministro LÁZARO 

GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), 

QUARTA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 27/08/2018) AGRAVO 

INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. ARTS. 489 E 

1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA 

TESTEMUNHAL. INDEFERIMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. POSSE. 

PROVA. AUSÊNCIA. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. 

Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de 

origem, de forma suficientemente ampla e fundamentada, apenas que 

contrariamente ao pretendido pela parte, deve ser afastada a alegada 

violação aos artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil/2015. 2. Não 

configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, 

devidamente fundamentado, sem a produção de prova testemunhal 

considerada dispensável pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado 

dirigir a instrução e deferir a produção probatória que entender necessária 

à formação do seu convencimento. 3. Não cabe, em recurso especial, 

reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 4. Agravo interno 

a que se nega provimento.” (STJ – 4ª T - AgInt no AREsp 1157049/SP – 

relª. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 07/06/2018 - DJe 15/06/2018). 

Grifei. A parte Reclamante pretende a declaração de inexistência de 

débito, bem como a baixa da negativação decorrente e indenização por 

danos morais, por se tratar de cobrança indevida. Em defesa, a parte 

Reclamada sustenta a legalidade do débito, todavia, não apresenta 

nenhum documento apto a comprovar a origem do débito defendido. No 

presente caso, em face da verossimilhança das alegações da parte 

Autora e de sua hipossuficiência, escorreita a manutenção da inversão do 

ônus da prova, cabendo à parte Reclamada a comprovação de 

inexistência de falha na prestação do serviço, nos termos do art. 6º, VIII, 

do Código de Defesa do Consumidor. Ressalta-se que, nestas 

circunstâncias, ainda que existente em tese, vínculo negocial entre as 

partes, cumpre à Reclamada trazer aos autos documentos consistentes 

que pudessem comprovar inequivocamente a origem do débito por 

contraprestação de eventuais produtos fornecidos ou serviços prestados, 

nos termos do art. 373, II, do CPC. Entretanto, assim não o fez. Inexiste 

nos autos a demonstração inequívoca da contratação (contrato 

devidamente assinado; áudio da gravação; e-mail; etc...), Sendo que “telas 

de sistemas” isoladas e eventualmente apresentadas não se prestam a 

comprovar a relação jurídica entre as partes. Portanto, não se 

desincumbiu a parte Reclamada da obrigação processual que lhe 

competia. No caso, caracterizado está o defeito do serviço cuidando-se, 

portanto, de responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, previsto no 

artigo 14, do CDC, respondendo o fornecedor por esse serviço 

defeituoso. Como decorrência da responsabilidade objetiva, para que o 

prestador do serviço possa se desonerar da obrigação de indenizar, deve 

provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa é 

exclusiva do consumidor ou de terceiro (§3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). 

Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses, do prestador do 

serviço e se não a produzir, será responsabilizado. Desta forma, o dano 

decorrente da má prestação do serviço, no caso concreto é “in re ipsa”, 

ou seja, só a negativação indevida já configura dano moral. Nesse sentido: 

“Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 

DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INDEVIDA 

NEGATIVAÇÃO DO AUTOR NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. 

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. 

VALOR DA INDENIZAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. 1. A jurisprudência do STJ 

somente permite a alteração do valor da indenização por danos morais, 

arbitrado na origem, em hipóteses excepcionais, quando manifestamente 

irrisória ou exorbitante a importância fixada. 2. No presente caso, para 

rever o entendimento da Corte de origem, a fim de atender ao apelo do 

consumidor para majorar o valor dos danos morais, seria necessário 

revolver o contexto fático-probatório dos autos. Incidência, na hipótese, 

da Súmula 7 do STJ. 3. Recurso Especial não conhecido.” (STJ – 2ª T - 

REsp 1692025/SE RECURSO ESPECIAL 2017/0172159-4 – rel. min. Herman 

Benjamin – j. 10/10/2017 – DJe 23/10/2017). Grifei. Insta consignar que a 

parte Reclamante possui outras anotações negativas em seu nome, no 

entanto, posteriores à discutida na presente reclamação, o que afasta a 

incidência da Sumula 385/STJ. Inobstante a não aplicação da referida 

súmula, a existência de outros apontamentos, sem demonstração 

inequívoca da sua ilegitimidade, como no presente caso, deve ser levada 

em consideração para fixação do quantum indenizatório, permanecendo 

nos limites da reparação e prevenção, sem adentrar na via do 

enriquecimento sem causa. Por fim, considerando que as despesas 

dedutíveis em imposto de renda das empresas devem respeitar o binômio 

“necessidade e usualidade” (art. 299 do RIR/99 - art. 47, da Lei 4.506/64), 

concluo que a presente condenação não poderá ser lançada a título 

dedutível pela parte Reclamada. Nesse sentido: “Ementa: INDENIZAÇÃO - 

DESPESAS DEDUTÍVEIS DO LUCRO OPERACIONAL. INDENIZAÇÃO POR 

ATO ILÍCITO - DESPESAS INDEDUTÍVEIS - Os gastos com indenizações 

civis por atos ilícitos não são dedutíveis na apuração da base de cálculo 

do imposto de renda, eis que não se trata de dispêndios necessários ou 

usuais.” (RF - Processo de Consulta nº 271/00 - SRRF/7a RF - Dispositivos 

Legais: RIR/99, arts. 299 e 344 - PN CST 32/81 - Data da Decisão: 

31.10.2000 - Publicação no DOU: 01.12.20000). Ante o exposto, nos 

termos do artigo 487, I, do CPC, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido para: a) declarar a inexistência de débito entre as partes, no valor 

de R$ 287,42 (duzentos e oitenta e sete reais e quarenta e dois 

centavos); b) condenar a parte Reclamada a pagar o valor de R$ 1.000,00 

(um mil reais), a título de indenização por danos morais, com juros de mora 

de 1% (um por cento) a.m. a partir da citação e correção monetária (INPC) 

a partir desta data; c) tratando-se de condenação por ato ilícito, não 

poderá o valor fixado ser dedutível em imposto de renda da Empresa 

Reclamada/condenada e d) permanecendo a negativação após o trânsito 

em julgado, informe a parte nos autos a fim de que a Secretaria do juízo 

expeça ofício ao Órgão Negativador, para baixa definitiva do registro, 

extinguindo o feito, com julgamento de mérito. Sem custas e honorários 

(art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). Transitada em julgado 

certifique-se e intimem-se. Após, aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em 

Secretaria e, nada sendo requerido, arquive-se. Publicada no sistema 

Projudi. Submeto o presente projeto de sentença à homologação do MM. 

Juiz Togado, nos termos do art. 40, da Lei 9.099/95. Yasmin Penteado 

Baggio de Carvalho Juíza Leiga SENTENÇA Visto, etc. HOMOLOGO o 

projeto de sentença, nos termos do art. 40, da Lei 9.099/95 c.c. art. 8º, da 

LCE nº 270/07. Transitada em julgado, aguarde-se em Secretaria pelo 

prazo de 5 (cinco) dias e, nada sendo requerido, arquive-se. Walter 

Pereira de Souza Juiz de Direito - II

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014567-72.2019.8.11.0001
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Parte(s) Polo Ativo:

PRISCILA DANTAS BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

APARECIDO QUEIROZ DA SILVA OAB - MT18345-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1014567-72.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

PRISCILA DANTAS BARBOSA REQUERIDO: BANCO SANTANDER 

(BRASIL) S.A. PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado. 

Fundamento e decido. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão 

aos limites traçados no art. 2º e art. 38 da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, 

§2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162 do FONAJE. Preliminar. - 

DA INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO – COMPLEXIDADE DA CAUSA. Deixo de 

acolher a preliminar de incompetência deste juízo em razão da 

necessidade de realização de perícia, visto que as provas produzidas nos 

autos são suficientes para julgamento da controvérsia trazida ao 

conhecimento do Poder Judiciário. Mérito. Inexiste vício a obstar o regular 

prosseguimento do feito, bem como, as provas dos autos sendo 

suficientes para a solução da lide ou havendo pedido de julgamento, 

revela-se dispensável a dilação probatória e pronta a reclamação para 

julgamento antecipado. Nesse sentido: “(...) 4. Ademais, não configura 

cerceamento de defesa o julgamento da causa, com o julgamento 

antecipado da lide, quando o Tribunal de origem entender 

substancialmente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de 

produção probatória, por se tratar de matéria eminentemente de direito ou 

de fato já provado documentalmente. 5. Agravo interno a que se nega 

provimento. (STJ, AgInt no AREsp 1259929/AM, Rel. Ministro LÁZARO 

GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), 

QUARTA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 27/08/2018) AGRAVO 

INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. ARTS. 489 E 

1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA 

TESTEMUNHAL. INDEFERIMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. POSSE. 

PROVA. AUSÊNCIA. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. 

Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de 

origem, de forma suficientemente ampla e fundamentada, apenas que 

contrariamente ao pretendido pela parte, deve ser afastada a alegada 

violação aos artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil/2015. 2. Não 

configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, 

devidamente fundamentado, sem a produção de prova testemunhal 

considerada dispensável pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado 

dirigir a instrução e deferir a produção probatória que entender necessária 

à formação do seu convencimento. 3. Não cabe, em recurso especial, 

reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 4. Agravo interno 

a que se nega provimento.” (STJ – 4ª T - AgInt no AREsp 1157049/SP – 

relª. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 07/06/2018 - DJe 15/06/2018). 

Grifei. A parte Reclamante pretende o restabelecimento do limite de crédito 

concedido pelo banco Reclamado, bem como indenização por danos 

morais, oriundos da redução sem prévia comunicação. Em defesa, a parte 

Reclamada sustenta que a redução do limite de crédito foi previamente 

comunicada à Reclamante por mensagem de texto, via SMS, consoante 

documento de id. 27247956, sem irresignação pela Reclamante que, 

instada a se impugnar a contestação apresentada, quedou inerte. A prova 

produzida em contestação e não impugnada pela parte Reclamante 

demonstra ausência de elementos para reconhecer a prática de ato ilícito 

por parte do Reclamado e, por conseguinte, ausentes os requisitos 

necessários à configuração da responsabilidade civil. No que se refere ao 

pedido de restabelecimento do limite de crédito, conclui-se pelo seu 

indeferimento, pois há questões de política bancária que amparam a 

liberalidade da instituição em conceder ou não crédito e seus limites, 

porquanto decorrente da atividade de risco que impõe a observância de 

critérios e avaliações econômico-financeiras, situando-se na esfera de 

liberalidade do banco e decorrente do exercício da autonomia da vontade. 

Isto posto, rejeito a preliminar e, nos termos do art. 487, I, do CPC, julgo 

IMPROCEDENTE o pedido inicial, extinguindo o feito, com julgamento de 

mérito. Sem custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). 

Transitada em julgado certifique-se e intimem-se. Após, aguarde-se o 

prazo de 5 (cinco) dias em Secretaria e, nada sendo requerido, 

arquive-se. Publicada no sistema Projudi. Submeto o presente projeto de 

sentença à homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40, da 

Lei 9.099/95. Yasmin Penteado Baggio de Carvalho Juíza Leiga SENTENÇA 

Visto, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença, nos termos do art. 40, da 

Lei 9.099/95 c.c. art. 8º, da LCE nº 270/07. Transitada em julgado, 

aguarde-se em Secretaria pelo prazo de 5 (cinco) dias e, nada sendo 

requerido, arquive-se. Walter Pereira de Souza Juiz de Direito - II

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014803-24.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SAUL WAGNER CORREA DOS REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA COUTINHO REIS OAB - MT27137/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1014803-24.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

SAUL WAGNER CORREA DOS REIS REQUERIDO: VIA VAREJO S/A 

PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Dispensado o relatório. Fundamento 

e decido. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites 

traçados no art. 2º e art. 38 da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, 

do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162 do FONAJE. Mérito. Inexiste vício a 

obstar o regular prosseguimento do feito, bem como, as provas dos autos 

sendo suficientes para a solução da lide ou havendo pedido de 

julgamento, revela-se dispensável a dilação probatória e pronta a 

reclamação para julgamento antecipado. Nesse sentido: “(...) 4. Ademais, 

não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa, com o 

julgamento antecipado da lide, quando o Tribunal de origem entender 

substancialmente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de 

produção probatória, por se tratar de matéria eminentemente de direito ou 

de fato já provado documentalmente. 5. Agravo interno a que se nega 

provimento. (STJ, AgInt no AREsp 1259929/AM, Rel. Ministro LÁZARO 

GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), 

QUARTA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 27/08/2018) AGRAVO 

INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. ARTS. 489 E 

1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA 

TESTEMUNHAL. INDEFERIMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. POSSE. 

PROVA. AUSÊNCIA. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. 

Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de 

origem, de forma suficientemente ampla e fundamentada, apenas que 

contrariamente ao pretendido pela parte, deve ser afastada a alegada 

violação aos artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil/2015. 2. Não 

configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, 

devidamente fundamentado, sem a produção de prova testemunhal 

considerada dispensável pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado 

dirigir a instrução e deferir a produção probatória que entender necessária 

à formação do seu convencimento. 3. Não cabe, em recurso especial, 

reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 4. Agravo interno 

a que se nega provimento.” (STJ – 4ª T - AgInt no AREsp 1157049/SP – 

relª. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 07/06/2018 - DJe 15/06/2018). 

Grifei. A parte Reclamante pretende a devolução em dobro do valor de R$ 

749,00 (setecentos e quarenta e nove reais), descontado indevidamente 

do seu cartão de crédito pela Reclamada, oriundo de compra cancelada, 

bem como indenização pelos danos morais decorrentes. Em defesa, a 

parte Reclamada afirma que não incorreu na prática de ato ilícito algum, 

inexistindo dever de indenizar. No presente caso, em face da 

verossimilhança das alegações da parte Autora e de sua hipossuficiência, 

escorreita a inversão do ônus da prova, cabendo à parte Reclamada a 

comprovação de inexistência de falha na prestação do serviço nos termos 

do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor. No caso, verifico que 

a Reclamada deixou de impugnar especificamente as alegações de fato 

contidas na petição inicial, nada se pronunciando sobre o cancelamento 

da compra realizada pelo Reclamante, por ausência de entrega do produto 

adquirido, tampouco sobre a cobrança do valor correspondente no seu 

cartão de crédito, a incidir o disposto no art. 341 do CPC. A cobrança por 

produto não entregue revela falha na prestação do serviço pela 

Reclamada, cuidando-se, portanto, de responsabilidade objetiva pelo fato 

do serviço, previsto no artigo 12 e 14 do CDC, respondendo o fornecedor 

por esse serviço defeituoso. Como decorrência da responsabilidade 

objetiva do prestador do serviço, para que ele possa se desonerar da 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106693/2/2020 Página 294 de 473



obrigação de indenizar deve provar que, tendo prestado o serviço, o 

defeito inexiste ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, 

inc. I e II, do art. 14 do CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas 

hipóteses do prestador do serviço e, não tendo ele se desincumbido, deve 

ser responsabilizado pelos danos causados a parte Reclamante. Portanto, 

a devolução integral do valor descontado na fatura de cartão de crédito do 

Reclamante, por produto não entregue, é medida escorreita, de forma 

simples, porquanto não decorrente de cobrança indevida descrita no 

parágrafo único do art. 42 do CDC. Nesse sentido: “EMENTA PRODUTOS 

NÃO ENTREGUES. DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO, NA FORMA SIMPLES. 

DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. Incontroverso que os autores 

efetuaram a compra de produtos através do site da demandada. Os itens 

adquiridos não foram entregues. Tampouco houve a restituição do valor 

pago. Foi reconhecido em sentença o direito dos demandantes à 

restituição do preço pago pelos produtos. Recorreram os autores, 

postulando indenização por danos morais. Danos morais não 

configurados. A situação se limitou ao descumprimento contratual, 

desprovido de circunstância excepcional de afronta aos direitos de 

personalidade dos demandantes. Sentença mantida por seus 

fundamentos. RECURSO DESPROVIDO”. (TJ-RS – 2ª TR – RI nº 

71008570277 – Rel.ª: Ana Cláudia Cachapuz Silva Raabe – J. em 

29/05/2019). Todavia, embora o fato reconhecido seja injusto, não 

ultrapassa o descumprimento contratual ou dissabor comum nas relações 

da vida cotidiana, inexistindo falar-se em dano moral. Ainda, ausente a 

demonstração de dano extrapatrimonial à honra subjetiva da parte Autora. 

Ante o exposto, a teor do que dispõe o art. 487, I, do CPC, julgo 

PARCIALMENTE PROCEDENTE, a pretensão contida na inicial, para: a) 

condenar a Reclamada a devolver ao Reclamante o valor de R$ 749,00 

(setecentos e quarenta e nove reais), de forma simples, a título de 

indenização por danos materiais, com juros de mora de 1% a.m. e 

correção monetária (INPC) a partir do desembolso; b) indeferir o pedido de 

indenização por danos morais, extinguindo o feito com julgamento de 

mérito. Sem custas e honorários (art. 54 e 55 da Lei 9.099/95). Transitada 

em julgado certifique-se e intimem-se. Após, aguarde-se o prazo de 5 

(cinco) dias em Secretaria e, nada sendo requerido, arquive-se. Submeto 

o presente projeto de sentença à homologação do MM. Juiz Togado, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/90. Yasmin Penteado Baggio de Carvalho 

Juíza Leiga SENTENÇA Visto, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença, nos 

termos do art. 40, da Lei 9.099/95 c.c. art. 8º, da LCE nº 270/07. 

Transitada em julgado, aguarde-se em Secretaria pelo prazo de 5 (cinco) 

dias e, nada sendo requerido, arquive-se. Walter Pereira de Souza Juiz de 

Direito - II

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015430-28.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NAIARA JOPLEN DA COSTA (REQUERENTE)

ELDO DE OLIVEIRA E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIANA FAGUNDES DE SOUZA TAUCHERT OAB - MT22570/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1015430-28.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

NAIARA JOPLEN DA COSTA, ELDO DE OLIVEIRA E SILVA REQUERIDO: 

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos, etc. Relatório. Noticiam as partes Reclamantes, em 

síntese: - que contrataram da Reclamada pacote turístico com destino ao 

Rio de Janeiro/RJ, entre os dias 13/09/2019 a 19/09/2019; - que foram 

informados do cancelamento voo operado pela companhia aérea Avianca; 

- que a realocação em outro voo foi condicionada ao pagamento de novas 

passagens aéreas, o que foi refutado pelos Reclamantes; - que foram 

informados do cancelamento do pacote turístico, pela Reclamada, 

requerendo, por isso, indenização por danos morais. Em defesa, a parte 

Reclamada sustenta: - que o cancelamento do referido voo decorreu de 

culpa de terceiro; - que inexiste demonstração dos danos alegados, 

pugnando pelo indeferimento do pedido. Fundamento e decido. As 

sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no art. 

2º e art. 38 da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. 

Enunciados nº 161 e 162 do FONAJE. Preliminar. - DA ILEGITIMIDADE 

PASSIVA. De acordo com a Teoria da Responsabilidade, o fornecedor, 

fabricante e prestador de serviços responderão independentemente da 

existência de culpa pela reparação de danos causados aos consumidores 

por vícios relativos aos produtos e serviços. Prevalecem, no caso, as 

regras da solidariedade passiva, razão pela qual o consumidor poderá 

voltar-se contra qualquer dos prestadores de serviços contratados, em 

conjunto ou isoladamente, de maneira que, com base nessa 

responsabilidade, poderão os prestadores, depois, valerem-se do direito 

de regresso. Ademais, é uníssono o entendimento de que o Código de 

Defesa do Consumidor, no art. 7, parágrafo único, expressamente 

estabelece a responsabilidade solidária entre todos os integrantes da 

cadeia negocial, incluindo aquele intermedia a contratação. Nesse sentido: 

“EMENTA PEDIDO DE CANCELAMENTO DA COMPRA DE PASSAGEM 

AÉREA. LEGITIMIDADE PASSIVA DA INTERMEDIADORA DA COMPRA DE 

PASSAGENS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA PERANTE O 

CONSUMIDOR. CANCELAMENTO UM DIA ANTES DA VIAGEM. RELAÇÃO 

DE CONSUMO. DEVER DE RESTITUIÇÃO COM IMPOSIÇÃO DE MULTA. 

DESISTÊNCIA DA COMPRA POR OPÇÃO DO CONSUMIDOR. INEXISTÊNCIA 

DE RECURSOS DA RÉ. MANUTENÇÃO NO PONTO PELA IMPOSSIBILIDADE 

DE REFORMATIO IN PEJUS. DANOS MORAIS INOCORRENTES. SITUAÇÃO 

EXCEPCIONAL NÃO DEMONSTRADA. MERO DESCUMPRIMENTO 

CONTRATUAL PRECEDENTES. SENTENÇA CONFIRMADA. RECURSO NÃO 

PROVIDO”. (TJRS - 4ª TR - RI nº 71008338501 - relª. juíza Gisele Anne 

Vieira de Azambuja - j. 27/02/2019). Mérito. Inexiste vício a obstar o 

regular prosseguimento do feito, bem como, as provas dos autos sendo 

suficientes para a solução da lide ou havendo pedido de julgamento, 

revela-se dispensável a dilação probatória e pronta a reclamação para 

julgamento antecipado. Nesse sentido: “(...) 4. Ademais, não configura 

cerceamento de defesa o julgamento da causa, com o julgamento 

antecipado da lide, quando o Tribunal de origem entender 

substancialmente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de 

produção probatória, por se tratar de matéria eminentemente de direito ou 

de fato já provado documentalmente. 5. Agravo interno a que se nega 

provimento. (STJ, AgInt no AREsp 1259929/AM, Rel. Ministro LÁZARO 

GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), 

QUARTA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 27/08/2018) AGRAVO 

INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. ARTS. 489 E 

1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA 

TESTEMUNHAL. INDEFERIMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. POSSE. 

PROVA. AUSÊNCIA. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. 

Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de 

origem, de forma suficientemente ampla e fundamentada, apenas que 

contrariamente ao pretendido pela parte, deve ser afastada a alegada 

violação aos artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil/2015. 2. Não 

configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, 

devidamente fundamentado, sem a produção de prova testemunhal 

considerada dispensável pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado 

dirigir a instrução e deferir a produção probatória que entender necessária 

à formação do seu convencimento. 3. Não cabe, em recurso especial, 

reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 4. Agravo interno 

a que se nega provimento.” (STJ – 4ª T - AgInt no AREsp 1157049/SP – 

relª. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 07/06/2018 - DJe 15/06/2018). 

Grifei. No presente caso, em face da verossimilhança das alegações das 

partes autoras e de sua hipossuficiência, impõe-se a inversão do ônus da 

prova, cabendo à parte Reclamada a comprovação de inexistência de 

falha na prestação do serviço nos termos do art. 6º, VIII, do Código de 

Defesa do Consumidor. Verifico a demonstração nos autos de que houve 

falha na prestação de serviços, uma vez que a impossibilidade de cumprir 

o contrato de transporte da forma como convencionada, quer por razões 

técnicas, ou qualquer outro motivo, não afasta a responsabilidade do 

prestador do serviço de disponibilizar outro meio menos gravoso capaz de 

atender às necessidades do consumidor, de forma a minimizar os 

transtornos, o que não ocorreu no presente caso. A responsabilidade do 

fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde, independente de 

culpa, pela reparação pelos danos causados aos consumidores em 

decorrência da falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do 

CDC. Todavia, embora o fato reconhecido seja injusto, não ultrapassa o 

descumprimento contratual ou dissabor comum nas relações da vida 

cotidiana, inexistindo falar-se em dano moral. Ainda, ausente a 

demonstração de dano extrapatrimonial à honra subjetiva das partes 

Autoras, pois inexiste notícia de que o cancelamento do pacote turístico 
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operado com 04 (quatro) meses de antecedência tenha ofendido algum 

direito da personalidade dos demandantes. Nesse sentido: “EMENTA 

PACOTE TURÍSTICO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DO VOO 

OPERADO PELA AVIANCA. DEVER DE REACOMODAÇÃO. LEGITIMIDADE 

PASSIVA E RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA AGÊNCIA DE TURISMO. 

DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. INOCORRÊNCIA DE SITUAÇÃO 

CAPAZ DE LESAR ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE. INDENIZAÇÃO 

AFASTADA. RECURSO DA RÉ PROVIDO. RECURSO DA AUTORA 

PREJUDICADO”. (TJRS – 3ª TR – RI nº 71008982639 – Rel.: Cleber 

Augusto Tonial – J. em: 31-10-2019) Isto posto, rejeito a preliminar, com 

fundamento no art. 487, I, do CPC, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido inicial, para: a) reconhecer a falha na prestação do serviço pela 

Reclamada; b) indeferir o pedido de indenização por danos morais, 

extinguindo o feito com julgamento de mérito. Sem custas e honorários 

(art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). Transitada em julgado 

certifique-se e intimem-se. Após, aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em 

Secretaria e, nada sendo requerido, arquive-se. Publicada no sistema 

Projudi. Submeto o presente projeto de sentença à homologação do MM. 

Juiz Togado, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Yasmin Penteado 

Baggio de Carvalho Juíza Leiga SENTENÇA Visto, etc. HOMOLOGO o 

projeto de sentença, nos termos do art. 40, da Lei 9.099/95 c.c. art. 8º, da 

LCE nº 270/07. Transitada em julgado, aguarde-se em Secretaria pelo 

prazo de 5 (cinco) dias e, nada sendo requerido, arquive-se. Walter 

Pereira de Souza Juiz de Direito - II

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014665-57.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LAISE AUXILIADORA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO JOSE SIQUEIRA DA SILVA OAB - MT0021410A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALITALIA COMPAGNIA AEREA ITALIANA S.P.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALFREDO ZUCCA NETO OAB - SP154694-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1014665-57.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

LAISE AUXILIADORA DOS SANTOS REQUERIDO: ALITALIA COMPAGNIA 

AEREA ITALIANA S.P.A. PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Relatório 

dispensado. Fundamento e decido. As sentenças nos Juizados Especiais 

obedecerão aos limites traçados no art. 2º e art. 38 da Lei nº 9.099/95 c.c. 

art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162 do FONAJE. 

Mérito. Inexiste vício a obstar o regular prosseguimento do feito, bem 

como, as provas dos autos sendo suficientes para a solução da lide ou 

havendo pedido de julgamento, revela-se dispensável a dilação probatória 

e pronta a reclamação para julgamento antecipado. Nesse sentido: “(...) 4. 

Ademais, não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa, 

com o julgamento antecipado da lide, quando o Tribunal de origem entender 

substancialmente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de 

produção probatória, por se tratar de matéria eminentemente de direito ou 

de fato já provado documentalmente. 5. Agravo interno a que se nega 

provimento. (STJ, AgInt no AREsp 1259929/AM, Rel. Ministro LÁZARO 

GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), 

QUARTA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 27/08/2018) AGRAVO 

INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. ARTS. 489 E 

1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA 

TESTEMUNHAL. INDEFERIMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. POSSE. 

PROVA. AUSÊNCIA. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. 

Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de 

origem, de forma suficientemente ampla e fundamentada, apenas que 

contrariamente ao pretendido pela parte, deve ser afastada a alegada 

violação aos artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil/2015. 2. Não 

configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, 

devidamente fundamentado, sem a produção de prova testemunhal 

considerada dispensável pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado 

dirigir a instrução e deferir a produção probatória que entender necessária 

à formação do seu convencimento. 3. Não cabe, em recurso especial, 

reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 4. Agravo interno 

a que se nega provimento.” (STJ – 4ª T - AgInt no AREsp 1157049/SP – 

relª. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 07/06/2018 - DJe 15/06/2018). 

Grifei. A parte Reclamante pretende ser indenizada pelos danos morais 

oriundos do cancelamento do voo internacional contratado da Reclamada 

(Roma X São Paulo), bem como o ressarcimento do valor de R$ 812,33 

(oitocentos e doze reais e trinta e três centavos), oriundo da aquisição de 

passagem aérea substitutiva à do voo doméstico perdido (São Paulo x 

Cuiabá), em razão do cancelamento do referido voo internacional. A 

demonstrar seu inconformismo, apresenta bilhetes aéreos ilustrando os 

voos inicialmente contratados, extrato informando o cancelamento do voo 

internacional e recibo de pagamento demonstrando a aquisição de nova 

passagem aérea, para o voo doméstico. Em defesa, a parte Reclamada 

sustenta que o cancelamento do voo internacional decorreu da alteração 

da malha aérea e que foi previamente informado à Reclamante, todavia, 

não apresenta nenhum elemento de prova corroborando suas assertivas. 

No presente caso, em face da verossimilhança das alegações da parte 

autora e de sua hipossuficiência, impõe-se a inversão do ônus da prova, 

cabendo à parte Reclamada a comprovação de inexistência de falha na 

prestação do serviço nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do 

Consumidor. Verifico a demonstração nos autos de que houve falha na 

prestação de serviços, uma vez que a impossibilidade de cumprir o 

contrato de transporte da forma como convencionada, quer por razões 

técnicas, ou qualquer outro motivo, não afasta a responsabilidade do 

prestador do serviço de disponibilizar outro meio menos gravoso capaz de 

atender às necessidades do consumidor, de forma a minimizar os 

transtornos, o que não ocorreu no presente caso. Assim, caracterizado 

está o defeito do serviço cuidando-se, portanto, de responsabilidade 

objetiva pelo fato do serviço, previsto no artigo 14, do Código de Defesa 

do Consumidor, respondendo o fornecedor por esse serviço defeituoso, 

independentemente do de culpa, sendo suficiente a prova da existência do 

fato decorrente de uma conduta injusta, o que restou devidamente 

comprovado. Como decorrência da responsabilidade objetiva do prestador 

do serviço para que ele possa se desonerar da obrigação de indenizar 

deve provar que tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa é 

exclusiva do consumidor ou de terceiro (§3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). 

Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses do prestador do 

serviço, e não tendo ele se desincumbido, deve ser responsabilizado 

pelos danos causados. Portanto, tem-se que o ressarcimento integral do 

valor despendido na aquisição das passagens aéreas do voo doméstico 

perdido, em razão do cancelamento do voo internacional, é medida 

escorreita, já que resultante da conduta da Reclamada. No caso concreto, 

a situação narrada ultrapassa o mero descumprimento contratual ou 

dissabor das relações da vida cotidiana, revelando dano moral à honra 

subjetiva da parte Reclamante, notoriamente diante da sujeição da 

Reclamante à espera superior a 10 (dez) horas, no aeroporto, para o voo 

ao qual realocada. Deste modo, revendo as circunstâncias da demanda, o 

valor deve permanecer nos limites da reparação e prevenção, sem 

adentrar na via do enriquecimento sem causa. Nesse sentido: “EMENTA 

CANCELAMENTO DE VOOS. DANO MORAL. VALOR DA INDENIZAÇÃO. 

Dano moral configurado. Os fatos narrados ultrapassaram o mero 

aborrecimento do cotidiano e o limite de tolerância que se exige das partes 

nas relações contratuais que estabelecem entre si. No caso, os autores 

programaram, com seis meses de antecedência, férias com a família, 

sendo que, às vésperas, deparam-se com o cancelamento tanto do voo 

de ida, quanto o de volta. Valor da indenização majorado para R$ 

5.000,00. Verba honorária aumentada para 15% sobre o montante 

condenatório. APELAÇÃO PROVIDA”. (TJ-RS – 12ª Câmara Cível - AC nº 

70078941259 – Rel.ª: Cláudia Maria Hardt – J. em 13/12/2018). Ante o 

exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgo PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido para condenar a Reclamada: a) a restituir a parte 

Reclamante o valor de R$ 812,33 (oitocentos e doze reais e trinta e três 

centavos), a título de indenização por danos materiais, com juros de mora 

de 1% (um por cento) a.m. e correção monetária (INPC) desde o evento 

danoso; e b) a pagar a parte Reclamante o valor de R$ 10.000,00 (dez mil 

reais), a título de indenização por danos morais, com juros de mora de 1% 

(um por cento) a.m. a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir 

desta data (súmula 362 do STJ), extinguindo o feito com julgamento de 

mérito. Sem custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). 

Transitada em julgado certifique-se e intimem-se. Após, aguarde-se o 

prazo de 5 (cinco) dias em Secretaria e, nada sendo requerido, 

arquive-se. Publicada no sistema Projudi. Submeto o presente projeto de 

sentença à homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40, da 

Lei 9.099/95. Yasmin Penteado Baggio de Carvalho Juíza Leiga SENTENÇA 
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Visto, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença, nos termos do art. 40, da 

Lei 9.099/95 c.c. art. 8º, da LCE nº 270/07. Transitada em julgado, 

aguarde-se em Secretaria pelo prazo de 5 (cinco) dias e, nada sendo 

requerido, arquive-se. Walter Pereira de Souza Juiz de Direito - II

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1015578-39.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JANIANE SIQUEIRA DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXSANDRA THAYS REGINA OAB - MT27209/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1015578-39.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

JANIANE SIQUEIRA DE ARAUJO REQUERIDO: VIVO S.A. PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos, etc. Relatório. Noticia a parte Reclamante que foi 

surpreendida com a negativação de seu nome junto ao SCPC por dívida 

que alega ser indevida. Em contestação, a parte Reclamada apresenta 

gravação de áudio ilustrando ligação mantida com a Reclamante, a 

justificar a contratação do serviço e respectiva dívida, sem resistência 

pela parte Reclamante. Fundamento e decido. As sentenças nos Juizados 

Especiais obedecerão aos limites traçados no art. 2º e art. 38 da Lei nº 

9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162 

do FONAJE. Mérito. Inexiste vício a obstar o regular prosseguimento do 

feito, bem como, as provas dos autos sendo suficientes para a solução da 

lide ou havendo pedido de julgamento, revela-se dispensável a dilação 

probatória e pronta a reclamação para julgamento antecipado. Nesse 

sentido: “(...) 4. Ademais, não configura cerceamento de defesa o 

julgamento da causa, com o julgamento antecipado da lide, quando o 

Tribunal de origem entender substancialmente instruído o feito, declarando 

a prescindibilidade de produção probatória, por se tratar de matéria 

eminentemente de direito ou de fato já provado documentalmente. 5. 

Agravo interno a que se nega provimento. (STJ, AgInt no AREsp 

1259929/AM, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR 

CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 

21/08/2018, DJe 27/08/2018) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. NÃO 

OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA TESTEMUNHAL. 

INDEFERIMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. POSSE. PROVA. AUSÊNCIA. 

REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. Se as questões 

trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma 

suficientemente ampla e fundamentada, apenas que contrariamente ao 

pretendido pela parte, deve ser afastada a alegada violação aos artigos 

489 e 1.022 do Código de Processo Civil/2015. 2. Não configura 

cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, devidamente 

fundamentado, sem a produção de prova testemunhal considerada 

dispensável pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado dirigir a instrução 

e deferir a produção probatória que entender necessária à formação do 

seu convencimento. 3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria 

fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 4. Agravo interno a que se nega 

provimento.” (STJ – 4ª T - AgInt no AREsp 1157049/SP – relª. Ministra 

MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 07/06/2018 - DJe 15/06/2018). Grifei. A 

parte Reclamante pretende a declaração de inexistência de débito junto a 

Reclamada, bem como a baixa da restrição correspondente e indenização 

por danos morais. A prova produzida pela Reclamada em contestação, 

ilustrando que o crédito cobrado foi legitimamente contratado pela parte 

Reclamante, demonstra a ausência de elementos para declarar a 

inexistência da dívida e, por conseguinte, ausentes os requisitos 

necessários à configuração da responsabilidade civil. Destaco ainda que 

a parte promovente sequer se opõe aos documentos colacionados pela 

Ré, quedando inerte a respeito da contestação apresentada. De outro 

lado, a propositura de reclamação judicial (aproveitando-se da gratuidade 

em primeiro grau), sabendo ser devedor, para, com sorte, alcançar 

condenação em dano moral (busca pela indenização), se mostra 

verdadeira aventura jurídica caracterizadora da má-fé e que deve ser 

prontamente repelida (art. 80, II e V, do CPC). Desimporta no caso se a 

parte Reclamante tem direito ao benefício da justiça gratuita, haja vista que 

a condenação ao pagamento da pena de litigância de má-fé não está 

abrangida pela AJG. Aliás, esse entendimento já foi objeto de enunciado 

do FONAJE: “Enunciado 114: A gratuidade da justiça não abrange o valor 

devido em condenação por litigância de má-fé.” Ademais, a isenção da 

condenação ao pagamento da pena de litigância de má-fé representa 

completo desvirtuamento da AJG. A justiça gratuita destina-se à isenção 

das despesas necessárias ao ajuizamento de uma ação, não à isenção do 

pagamento de verba que representa verdadeira punição ao litigante 

improbo. No mais, estar-se-ia incentivando o exercício temerário do direito 

de ação. Nesse sentido: “Ementa: PROCESSUAL CIVIL. BENEFÍCIO DA 

GRATUIDADE DA JUSTIÇA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INTELIGÊNCIA DO ART. 18 

DO CPC. 1. "A concessão da gratuidade da Justiça, não tem o condão de 

eximir o beneficiário da concessão do recolhimento da punição por 

conduta que ofende a dignidade do tribunal e a função pública do 

processo, que sobreleva aos interesses da parte" (AgRg nos EDcl no 

AgRg no AgRg no Ag 1250721 / SP, rel. Ministro Luis Felipe Salomão, DJe 

10/02/2011). Precedentes. 2. O art. 3º da Lei n. 1.060/1950 delineou todas 

as taxas, custas e despesas às quais o beneficiário faz jus à isenção, 

não se enquadrando no seu rol eventuais multas e honorários 

advocatícios impostos pela atuação desleal da parte no curso da lide. 3. A 

intenção do legislador ao conceder a assistência judiciária foi proporcionar 

o acesso ao Judiciário a todos, até mesmo aos que se encontram em 

condição de miserabilidade, e não criar mecanismos para permitir às 

partes procrastinar nos feitos sem sujeitar-se à aplicação das sanções 

processuais. 4. Recurso especial provido.” (STJ – 2ª T - REsp 1259449/RJ 

RECURSO ESPECIAL 2011/0131457-0 – rel. min. MAURO CAMPBELL 

MARQUES – j. 15/09/2011 – DJe 21/09/2011). Grifei. Isto posto, nos termos 

do art. 487, inciso I, do CPC, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, 

extinguindo o feito com julgamento de mérito. Ademais, reconhecendo a 

litigância de má-fé, CONDENO a parte Reclamante ao pagamento de multa 

de 2% (dois por cento) do valor da causa, custas processuais e 

honorários advocatícios que FIXO em 10% (dez por cento) do valor da 

causa, com fulcro nos arts. 80, II, e 81, ambos do CPC, c/c art. 55, caput, 

da Lei 9.099/95 e Enunciado 136/FONAJE. Transitada em julgado 

certifique-se e intimem-se. Após, aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em 

Secretaria e, nada sendo requerido, arquive-se. Publicada no sistema 

Projudi. Submeto o presente projeto de sentença à homologação do MM. 

Juiz Togado, nos termos do art. 40, da Lei 9.099/95. Yasmin Penteado 

Baggio de Carvalho Juíza Leiga SENTENÇA Visto, etc. HOMOLOGO o 

projeto de sentença, nos termos do art. 40, da Lei 9.099/95 c.c. art. 8º, da 

LCE nº 270/07. Transitada em julgado, aguarde-se em Secretaria pelo 

prazo de 5 (cinco) dias e, nada sendo requerido, arquive-se. Walter 

Pereira de Souza Juiz de Direito - II

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016685-21.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE BENEDITO DA SILVA BRUNO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1016685-21.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ANDRE BENEDITO DA SILVA BRUNO REQUERIDO: BANCO 

SANTANDER (BRASIL) S/A PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc... 

Relatório. Noticia a parte Reclamante: - que constatou negativação 

indevida de seu nome junto ao Serasa/SPC pelo débito no valor de R$ 

735,15 (setecentos e trinta e cinco reais e quinze centavos); - que não 

possui débitos com a Reclamada. Em defesa a Reclamada aduz: - que ao 

contrário do que sustenta a parte autora, foi constado conta corrente de 

titularidade da Autora, com a contratação de empréstimo com diversas 

parcelas inadimplidas. A amparar suas alegações, foi juntado contrato, 

gravação telefônica, etc. Fundamento e decido. As sentenças nos 

Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no art. 2º e art. 38, da 

Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 
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162, do FONAJE. Preliminares. - COMPLEXIDADE DA CAUSA - 

NECESSIDADE DE PERÍCIA. Rejeito a preliminar de incompetência de juízo 

para o deslinde do processo por necessidade de prova pericial, uma vez 

que as provas existentes nos autos se mostram suficientes para a 

elucidação da questão. DA CONEXÃO Rejeito a preliminar arguida, ante a 

ausência de identidade de objeto/ causa de pedir, pois os contratos 

discutidos nas referidas ações são distintos. Mérito. Inexiste vício a obstar 

o regular prosseguimento do feito, bem como, as provas dos autos são 

suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação 

probatória e pronta a reclamação para julgamento antecipado. Nesse 

sentido: “(...) 4. Ademais, não configura cerceamento de defesa o 

julgamento da causa, com o julgamento antecipado da lide, quando o 

Tribunal de origem entender substancialmente instruído o feito, declarando 

a prescindibilidade de produção probatória, por se tratar de matéria 

eminentemente de direito ou de fato já provado documentalmente. 5. 

Agravo interno a que se nega provimento. (STJ, AgInt no AREsp 

1259929/AM, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR 

CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 

21/08/2018, DJe 27/08/2018) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. NÃO 

OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA TESTEMUNHAL. 

INDEFERIMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. POSSE. PROVA. AUSÊNCIA. 

REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. Se as questões 

trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma 

suficientemente ampla e fundamentada, apenas que contrariamente ao 

pretendido pela parte, deve ser afastada a alegada violação aos artigos 

489 e 1.022 do Código de Processo Civil/2015. 2. Não configura 

cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, devidamente 

fundamentado, sem a produção de prova testemunhal considerada 

dispensável pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado dirigir a instrução 

e deferir a produção probatória que entender necessária à formação do 

seu convencimento. 3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria 

fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 4. Agravo interno a que se nega 

provimento.” (STJ – 4ª T - AgInt no AREsp 1157049/SP – relª. Ministra 

MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 07/06/2018 - DJe 15/06/2018). Grifei. A 

prova produzida em contestação (contrato assinado, gravação de áudio 

com a contratação do cartão, telas de cadastro, etc.), demonstra ausência 

de elementos para declarar a inexistência da dívida e, por conseguinte, 

ausentes os requisitos necessários à configuração da responsabilidade 

civil. E mais, restou caracterizado que a parte Reclamante alterou a 

verdade dos fatos, evidenciando assim a litigância de má-fé, na forma do 

art. 80, II, do CPC, razão pela qual deverá responder pelos seus atos 

através de indenização. Pelo exposto, com fundamento no art. 487 I, do 

CPC c.c. arts. 80, II, e 81, ambos do CPC, c.c. art. 55, caput, da Lei 

9.099/95 c.c. Enunciado 136/FONAJE, JULGO IMPROCEDENTE o pedido, 

reconhecendo a litigância de má-fé, para condenar a parte Reclamante ao 

pagamento de multa de 5% (cinco por cento) do valor da causa em favor 

da parte Reclamada, custas processuais e honorários advocatícios, estes 

últimos que fixo em 5% (cinco por cento), também incidindo sobre do valor 

da causa, em favor do advogado da parte Reclamada, extinguindo o feito 

com julgamento de mérito. Em razão da condenação em litigância de má-fé, 

inaplicáveis ao caso concreto os artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95. Transitada em julgado certifique-se e intimem-se. Após, 

aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em Secretaria e, nada sendo 

requerido, arquive-se. Publicada no sistema PJE. Submeto o presente 

projeto de sentença à homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do 

art. 40, da Lei 9.099/95. Bruna Gomes Lins Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, 

etc. HOMOLOGO o projeto de sentença proferido pelo Juiz Leigo, nos 

termos do artigo 40 da Lei 9.099/95, para que surtam os devidos e legais 

efeitos. Intimem-se. Cumpra-se. Walter Pereira de Souza Juiz de Direito - II

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015871-09.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUANA SHARA AGUAIO VIANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAVID CELSON FERREIRA DE LIMA OAB - MT11092-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1015871-09.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

LUANA SHARA AGUAIO VIANA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO 

- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. 

Relatório dispensado. Fundamento e decido. As sentenças nos Juizados 

Especiais obedecerão aos limites traçados no art. 2º e art. 38 da Lei nº 

9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162 

do FONAJE. Preliminar. - DOS DOCUMENTOS ESSENCIAIS PARA A 

PROPOSITURA DA AÇÃO. A presente Reclamação se encontra 

devidamente instruída com os documentos necessários para o deslinde do 

feito, restando suficiente demonstrada a inscrição negativa objeto de 

discussão, inexistindo exigência legal de apresentação do extrato de 

negativação oficialmente expedido pelo SCPC para tal fim. Rejeito, 

portanto, a preliminar. Mérito. Inexiste vício a obstar o regular 

prosseguimento do feito, bem como, as provas dos autos sendo 

suficientes para a solução da lide ou havendo pedido de julgamento, 

revela-se dispensável a dilação probatória e pronta a reclamação para 

julgamento antecipado. Nesse sentido: “(...) 4. Ademais, não configura 

cerceamento de defesa o julgamento da causa, com o julgamento 

antecipado da lide, quando o Tribunal de origem entender 

substancialmente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de 

produção probatória, por se tratar de matéria eminentemente de direito ou 

de fato já provado documentalmente. 5. Agravo interno a que se nega 

provimento. (STJ, AgInt no AREsp 1259929/AM, Rel. Ministro LÁZARO 

GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), 

QUARTA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 27/08/2018) AGRAVO 

INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. ARTS. 489 E 

1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA 

TESTEMUNHAL. INDEFERIMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. POSSE. 

PROVA. AUSÊNCIA. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. 

Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de 

origem, de forma suficientemente ampla e fundamentada, apenas que 

contrariamente ao pretendido pela parte, deve ser afastada a alegada 

violação aos artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil/2015. 2. Não 

configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, 

devidamente fundamentado, sem a produção de prova testemunhal 

considerada dispensável pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado 

dirigir a instrução e deferir a produção probatória que entender necessária 

à formação do seu convencimento. 3. Não cabe, em recurso especial, 

reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 4. Agravo interno 

a que se nega provimento.” (STJ – 4ª T - AgInt no AREsp 1157049/SP – 

relª. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 07/06/2018 - DJe 15/06/2018). 

Grifei. A parte Reclamante pretende a declaração de inexistência de 

débito, bem como a baixa da negativação decorrente e indenização por 

danos morais, por se tratar de cobrança indevida. Em defesa, a parte 

Reclamada sustenta a legalidade da cobrança, todavia, não apresenta 

nenhum documento hábil para demonstrar a origem da dívida defendida. 

No presente caso, em face da verossimilhança das alegações da parte 

Autora e de sua hipossuficiência, foi deferida a inversão do ônus da 

prova por ora da antecipação de tutela (id. 25919383). Verifico que a 

Reclamada deixou de impugnar especificamente os fatos narrados na 

petição inicial, que noticiam a cobrança indevida oriunda de recuperação 

de consumo irregular, de modo que se presume verdadeira a alegação de 

ilegalidade na cobrança, nos termos do art. 341 do CPC. Ressalta-se que, 

nestas circunstâncias, ainda que existente em tese, vínculo negocial entre 

as partes, cumpre à Reclamada trazer aos autos documentos 

consistentes que pudessem comprovar inequivocamente a origem do 

débito por contraprestação de eventuais produtos fornecidos ou serviços 

prestados, nos termos do art. 373, II, do CPC. Entretanto, assim não o fez. 

No caso, caracterizado está o defeito do serviço cuidando-se, portanto, 

de responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, previsto no artigo 14, do 

CDC, respondendo o fornecedor por esse serviço defeituoso. Como 

decorrência da responsabilidade objetiva, para que o prestador do serviço 

possa se desonerar da obrigação de indenizar, deve provar que, tendo 

prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa é exclusiva do 

consumidor ou de terceiro (§3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o 

ônus da prova relativo a essas hipóteses, do prestador do serviço e se 

não a produzir, será responsabilizado. Desta forma, o dano decorrente da 

má prestação do serviço, no caso concreto é “in re ipsa”, ou seja, só a 
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negativação indevida já configura dano moral. Nesse sentido: “Ementa: 

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INDEVIDA NEGATIVAÇÃO DO 

AUTOR NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. FALHA NA 

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA 

INDENIZAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. 1. A jurisprudência do STJ somente 

permite a alteração do valor da indenização por danos morais, arbitrado na 

origem, em hipóteses excepcionais, quando manifestamente irrisória ou 

exorbitante a importância fixada. 2. No presente caso, para rever o 

entendimento da Corte de origem, a fim de atender ao apelo do consumidor 

para majorar o valor dos danos morais, seria necessário revolver o 

contexto fático-probatório dos autos. Incidência, na hipótese, da Súmula 7 

do STJ. 3. Recurso Especial não conhecido.” (STJ – 2ª T - REsp 

1692025/SE RECURSO ESPECIAL 2017/0172159-4 – rel. min. Herman 

Benjamin – j. 10/10/2017 – DJe 23/10/2017). Grifei. Por fim, considerando 

que as despesas dedutíveis em imposto de renda das empresas devem 

respeitar o binômio “necessidade e usualidade” (art. 299 do RIR/99 - art. 

47, da Lei 4.506/64), concluo que a presente condenação não poderá ser 

lançada a título dedutível pela parte Reclamada. Nesse sentido: “Ementa: 

INDENIZAÇÃO - DESPESAS DEDUTÍVEIS DO LUCRO OPERACIONAL. 

INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO - DESPESAS INDEDUTÍVEIS - Os gastos 

com indenizações civis por atos ilícitos não são dedutíveis na apuração da 

base de cálculo do imposto de renda, eis que não se trata de dispêndios 

necessários ou usuais.” (RF - Processo de Consulta nº 271/00 - SRRF/7a 

RF - Dispositivos Legais: RIR/99, arts. 299 e 344 - PN CST 32/81 - Data da 

Decisão: 31.10.2000 - Publicação no DOU: 01.12.20000). Ante o exposto, 

rejeito a preliminar e, nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgo 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para: a) declarar a inexistência do 

débito entre as partes; b) condenar a parte Reclamada a pagar o valor de 

R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por dano moral, com 

juros de mora de 1% (um por cento) a.m. a partir da citação e correção 

monetária (INPC) a partir do arbitramento; c) tratando-se de condenação 

por ato ilícito, não poderá o valor fixado ser dedutível em imposto de renda 

da Empresa Reclamada/condenada e d) permanecendo a negativação 

após o trânsito em julgado, informe a parte nos autos a fim de que a 

Secretaria do juízo expeça ofício ao Órgão Negativador, para baixa 

definitiva do registro, extinguindo o feito, com julgamento de mérito. Sem 

custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). Transitada 

em julgado certifique-se e intimem-se. Após, aguarde-se o prazo de 5 

(cinco) dias em Secretaria e, nada sendo requerido, arquive-se. Publicada 

no sistema Projudi. Submeto o presente projeto de sentença à 

homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40, da Lei 9.099/95. 

Yasmin Penteado Baggio de Carvalho Juíza Leiga SENTENÇA Visto, etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença, nos termos do art. 40, da Lei 9.099/95 

c.c. art. 8º, da LCE nº 270/07. Transitada em julgado, aguarde-se em 

Secretaria pelo prazo de 5 (cinco) dias e, nada sendo requerido, 

arquive-se. Walter Pereira de Souza Juiz de Direito - II

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015611-29.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO MIRANDA PITA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA DE OLIVEIRA GONCALVES OAB - MT14645-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1015611-29.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

ROBERTO MIRANDA PITA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. 

Relatório dispensado. Fundamento e decido. As sentenças nos Juizados 

Especiais obedecerão aos limites traçados no art. 2º e art. 38 da Lei nº 

9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162 

do FONAJE. Mérito. Inexiste vício a obstar o regular prosseguimento do 

feito, bem como, as provas dos autos sendo suficientes para a solução da 

lide ou havendo pedido de julgamento, revela-se dispensável a dilação 

probatória e pronta a reclamação para julgamento antecipado. Nesse 

sentido: “(...) 4. Ademais, não configura cerceamento de defesa o 

julgamento da causa, com o julgamento antecipado da lide, quando o 

Tribunal de origem entender substancialmente instruído o feito, declarando 

a prescindibilidade de produção probatória, por se tratar de matéria 

eminentemente de direito ou de fato já provado documentalmente. 5. 

Agravo interno a que se nega provimento. (STJ, AgInt no AREsp 

1259929/AM, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR 

CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 

21/08/2018, DJe 27/08/2018) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. NÃO 

OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA TESTEMUNHAL. 

INDEFERIMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. POSSE. PROVA. AUSÊNCIA. 

REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. Se as questões 

trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma 

suficientemente ampla e fundamentada, apenas que contrariamente ao 

pretendido pela parte, deve ser afastada a alegada violação aos artigos 

489 e 1.022 do Código de Processo Civil/2015. 2. Não configura 

cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, devidamente 

fundamentado, sem a produção de prova testemunhal considerada 

dispensável pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado dirigir a instrução 

e deferir a produção probatória que entender necessária à formação do 

seu convencimento. 3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria 

fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 4. Agravo interno a que se nega 

provimento.” (STJ – 4ª T - AgInt no AREsp 1157049/SP – relª. Ministra 

MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 07/06/2018 - DJe 15/06/2018). Grifei. A 

parte Reclamante pretende a declaração de inexistência de débito junto ao 

Reclamado, bem como a baixa da restrição negativa correspondente e 

reparação por danos morais decorrentes de cobrança indevida. Em 

defesa, a parte Reclamada apresenta documentos (id. 28096764 e 

28096762) indicando que as faturas com vencimento entre 18/01/2014 e 

18/07/2018 foram pagas somente em 18/07/2018, resultando na emissão 

de 2ª via para o seu devido pagamento, bem como, gerando a cobrança 

de valores por este serviço, acrescidos de multa, juros e correção 

monetária sobre o débito pago intempestivamente, conforme 

satisfatoriamente detalhado na fatura reclamada, com vencimento em 

18/08/2018 (id. 25803927). Ocorre que a referida fatura somente foi 

adimplida em 08/01/2020 pelo Reclamante, portanto, depois de intentada a 

presente reclamação, de modo que a inclusão do seu nome nos cadastros 

de inadimplentes, ocorrida em 28/09/2018, configura o exercício regular de 

direito. A prova produzida pela Reclamada em contestação, ilustrando que 

o crédito cobrado decorre de serviços prestados ao Reclamante, 

demonstra a ausência de elementos para declarar a inexistência da dívida 

e, por conseguinte, ausentes os requisitos necessários à configuração da 

responsabilidade civil. Ainda que se considere a responsabilidade objetiva 

do prestador do serviço, em face da incidência do Código de Defesa do 

Consumidor, é obrigação da parte Reclamante a demonstração da 

verossimilhança de suas alegações que, no caso concreto, reclama prova 

documental. A circunstância de existir relação de consumo não impõe, 

necessariamente, a inversão do ônus da prova, a qual, também, não é 

absoluta, pois, para tanto, necessária a mínima demonstração da 

hipossuficiência do consumidor ou a verossimilhança das alegações 

(CDC, art. 6º, inciso VIII), o que não se verifica no presente caso. Isto 

posto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, JULGO IMPROCEDENTE o 

pedido inicial, extinguindo o feito com julgamento de mérito. Sem custas e 

honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). Transitada em julgado 

certifique-se e intimem-se. Após, aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em 

Secretaria e, nada sendo requerido, arquive-se. Publicada no sistema 

Projudi. Submeto o presente projeto de sentença à homologação do MM. 

Juiz Togado, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Yasmin Penteado 

Baggio de Carvalho Juíza Leiga SENTENÇA Visto, etc. HOMOLOGO o 

projeto de sentença, nos termos do art. 40, da Lei 9.099/95 c.c. art. 8º, da 

LCE nº 270/07. Transitada em julgado, aguarde-se em Secretaria pelo 

prazo de 5 (cinco) dias e, nada sendo requerido, arquive-se. Walter 

Pereira de Souza Juiz de Direito - II

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015108-08.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LIENE ALAIDE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106693/2/2020 Página 299 de 473



Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1015108-08.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

LIENE ALAIDE DA SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos, etc. Relatório. Noticia a parte Reclamante que foi surpreendida com 

a negativação de seu nome junto ao SCPC por dívida que alega ser 

indevida. Em contestação, a parte Reclamada junta termo de adesão 

devidamente assinado, bem como cópia de documentos pessoais, a 

justificar a contratação do serviço e respectiva dívida, sem resistência 

pela parte Reclamante. Fundamento e decido. As sentenças nos Juizados 

Especiais obedecerão aos limites traçados no art. 2º e art. 38 da Lei nº 

9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162 

do FONAJE. Mérito - principal. Inexiste vício a obstar o regular 

prosseguimento do feito, bem como, as provas dos autos sendo 

suficientes para a solução da lide ou havendo pedido de julgamento, 

revela-se dispensável a dilação probatória e pronta a reclamação para 

julgamento antecipado. Nesse sentido: “(...) 4. Ademais, não configura 

cerceamento de defesa o julgamento da causa, com o julgamento 

antecipado da lide, quando o Tribunal de origem entender 

substancialmente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de 

produção probatória, por se tratar de matéria eminentemente de direito ou 

de fato já provado documentalmente. 5. Agravo interno a que se nega 

provimento. (STJ, AgInt no AREsp 1259929/AM, Rel. Ministro LÁZARO 

GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), 

QUARTA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 27/08/2018) AGRAVO 

INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. ARTS. 489 E 

1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA 

TESTEMUNHAL. INDEFERIMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. POSSE. 

PROVA. AUSÊNCIA. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. 

Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de 

origem, de forma suficientemente ampla e fundamentada, apenas que 

contrariamente ao pretendido pela parte, deve ser afastada a alegada 

violação aos artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil/2015. 2. Não 

configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, 

devidamente fundamentado, sem a produção de prova testemunhal 

considerada dispensável pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado 

dirigir a instrução e deferir a produção probatória que entender necessária 

à formação do seu convencimento. 3. Não cabe, em recurso especial, 

reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 4. Agravo interno 

a que se nega provimento.” (STJ – 4ª T - AgInt no AREsp 1157049/SP – 

relª. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 07/06/2018 - DJe 15/06/2018). 

Grifei. A parte Reclamante pretende a declaração de inexistência de débito 

junto a Reclamada, bem como a baixa da restrição correspondente e 

indenização por danos morais. A prova produzida pela Reclamada em 

contestação, ilustrando que o crédito cobrado foi legitimamente contratado 

pela parte Reclamante, demonstra a ausência de elementos para declarar 

a inexistência da dívida e, por conseguinte, ausentes os requisitos 

necessários à configuração da responsabilidade civil. Destaco ainda que 

a parte promovente sequer se opõe aos documentos colacionados pela 

Ré, limitando-se a afirmar que o termo apresentado não possui indicação 

do número do contrato, alegação que não prospera, pois satisfatoriamente 

demonstrada a contratação havida entre as partes, inicialmente tida pela 

Reclamante como inexistente. De outro lado, a propositura de reclamação 

judicial (aproveitando-se da gratuidade em primeiro grau), sabendo ser 

devedor, para, com sorte, alcançar condenação em dano moral (busca 

pela indenização), se mostra verdadeira aventura jurídica caracterizadora 

da má-fé e que deve ser prontamente repelida (art. 80, II e V, do CPC). 

Desimporta no caso se a parte Reclamante tem direito ao benefício da 

justiça gratuita, haja vista que a condenação ao pagamento da pena de 

litigância de má-fé não está abrangida pela AJG. Aliás, esse entendimento 

já foi objeto de enunciado do FONAJE: “Enunciado 114: A gratuidade da 

justiça não abrange o valor devido em condenação por litigância de 

má-fé.” Ademais, a isenção da condenação ao pagamento da pena de 

litigância de má-fé representa completo desvirtuamento da AJG. A justiça 

gratuita destina-se à isenção das despesas necessárias ao ajuizamento 

de uma ação, não à isenção do pagamento de verba que representa 

verdadeira punição ao litigante improbo. No mais, estar-se-ia incentivando 

o exercício temerário do direito de ação. Nesse sentido: “Ementa: 

PROCESSUAL CIVIL. BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. 

CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR LITIGÂNCIA DE 

MÁ-FÉ. INTELIGÊNCIA DO ART. 18 DO CPC. 1. "A concessão da 

gratuidade da Justiça, não tem o condão de eximir o beneficiário da 

concessão do recolhimento da punição por conduta que ofende a 

dignidade do tribunal e a função pública do processo, que sobreleva aos 

interesses da parte" (AgRg nos EDcl no AgRg no AgRg no Ag 1250721 / 

SP, rel. Ministro Luis Felipe Salomão, DJe 10/02/2011). Precedentes. 2. O 

art. 3º da Lei n. 1.060/1950 delineou todas as taxas, custas e despesas 

às quais o beneficiário faz jus à isenção, não se enquadrando no seu rol 

eventuais multas e honorários advocatícios impostos pela atuação desleal 

da parte no curso da lide. 3. A intenção do legislador ao conceder a 

assistência judiciária foi proporcionar o acesso ao Judiciário a todos, até 

mesmo aos que se encontram em condição de miserabilidade, e não criar 

mecanismos para permitir às partes procrastinar nos feitos sem 

sujeitar-se à aplicação das sanções processuais. 4. Recurso especial 

provido.” (STJ – 2ª T - REsp 1259449/RJ RECURSO ESPECIAL 

2011/0131457-0 – rel. min. MAURO CAMPBELL MARQUES – j. 15/09/2011 

– DJe 21/09/2011). Grifei. Mérito – contraposto. Pelo exposto, o 

deferimento do pedido contraposto é consequência lógica. Isto posto, nos 

termos do art. 487, inciso I, do CPC, JULGO IMPROCEDENTE o pedido 

inicial, e PROCEDENTE o pedido contraposto, para condenar a parte 

Reclamante a pagar à Reclamada o valor de R$ 101,97 (cento e um reais e 

noventa e sete centavos), acrescido de juros de 1% (um por cento) a.m. e 

correção monetária (INPC) desde o vencimento da obrigação, extinguindo 

o feito com julgamento de mérito. Ademais, reconhecendo a litigância de 

má-fé, CONDENO a parte Reclamante ao pagamento de multa de 2% (dois 

por cento) do valor da causa, custas processuais e honorários 

advocatícios que FIXO em 10% (dez por cento) do valor da causa, com 

fulcro nos arts. 80, II, e 81, ambos do CPC, c/c art. 55, caput, da Lei 

9.099/95 e Enunciado 136/FONAJE. Transitada em julgado certifique-se e 

intimem-se. Após, aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em Secretaria e, 

nada sendo requerido, arquive-se. Publicada no sistema Projudi. Submeto 

o presente projeto de sentença à homologação do MM. Juiz Togado, nos 

termos do art. 40, da Lei 9.099/95. Yasmin Penteado Baggio de Carvalho 

Juíza Leiga SENTENÇA Visto, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença, nos 

termos do art. 40, da Lei 9.099/95 c.c. art. 8º, da LCE nº 270/07. 

Transitada em julgado, aguarde-se em Secretaria pelo prazo de 5 (cinco) 

dias e, nada sendo requerido, arquive-se. Walter Pereira de Souza Juiz de 

Direito - II

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005783-09.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CARLA DO ESPIRITO SANTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESTEVAO NOBRE QUIRINO OAB - RO9658 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAIDA BEATRIZ NUNES DE CARVALHO OAB - MG0096864A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1005783-09.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

ANA CARLA DO ESPIRITO SANTO REQUERIDO: OMNI FINANCEIRA S/A 

PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado. Fundamento e 

decido. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites 

traçados no art. 2º e art. 38 da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, 

do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162 do FONAJE. Mérito. Apresentado 

contrato em contestação, sobre o qual nega a parte Reclamante a 

legitimidade da sua confecção, conclui-se que a causa em exame ostenta 

complexidade em razão da prova pois, para o seu desate, indispensável a 

realização de perícia, na forma estabelecida pelo art. 464 e seguintes do 

Código de Processo Civil, expediente que não se compatibiliza com o rito 

célere, simples e informal dos Juizados Especiais, consonante determina o 

art. 2º da Lei 9.099/95. Isto posto, com fulcro no art. 51, II, da Lei nº 

9.099/95 c.c. art. 485 do CPC, DECLARO a incompetência deste Juízo para 

processar e julgar o presente feito, extinguindo o processo sem 
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apreciação do mérito. Em razão disso, determino seja oficiado à 

Autoridade Policial, com cópia integral, para abertura de investigação a 

apurar a eventual ocorrência de crime de falsificação de assinatura. Sem 

custas e honorários advocatícios (art. 54 e 55 da Lei nº 9.099/95). 

Transitada em julgado certifique-se e intimem-se. Após, aguarde-se o 

prazo de 5 (cinco) dias em Secretaria e, nada sendo requerido, 

arquive-se. Submeto à homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do 

art. 40 da Lei 9.099/95. Yasmin Penteado Baggio de Carvalho Juíza Leiga 

SENTENÇA Visto, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença, nos termos do 

art. 40, da Lei 9.099/95 c.c. art. 8º, da LCE nº 270/07. Transitada em 

julgado, aguarde-se em Secretaria pelo prazo de 5 (cinco) dias e, nada 

sendo requerido, arquive-se. Walter Pereira de Souza Juiz de Direito - II

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015091-69.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON DA SILVA ANTONINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1015091-69.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

EDSON DA SILVA ANTONINO REQUERIDO: VIVO S.A. PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos, etc. Relatório. Noticia a parte Reclamante que foi 

surpreendida com a negativação de seu nome junto ao SCPC por dívida 

que alega ser indevida. Em contestação, a parte Reclamada junta termo de 

adesão devidamente assinado, bem como cópia de documentos pessoais, 

a justificar a contratação do serviço e respectiva dívida, sem resistência 

pela parte Reclamante. Fundamento e decido. As sentenças nos Juizados 

Especiais obedecerão aos limites traçados no art. 2º e art. 38 da Lei nº 

9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162 

do FONAJE. Mérito - principal. Inexiste vício a obstar o regular 

prosseguimento do feito, bem como, as provas dos autos sendo 

suficientes para a solução da lide ou havendo pedido de julgamento, 

revela-se dispensável a dilação probatória e pronta a reclamação para 

julgamento antecipado. Nesse sentido: “(...) 4. Ademais, não configura 

cerceamento de defesa o julgamento da causa, com o julgamento 

antecipado da lide, quando o Tribunal de origem entender 

substancialmente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de 

produção probatória, por se tratar de matéria eminentemente de direito ou 

de fato já provado documentalmente. 5. Agravo interno a que se nega 

provimento. (STJ, AgInt no AREsp 1259929/AM, Rel. Ministro LÁZARO 

GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), 

QUARTA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 27/08/2018) AGRAVO 

INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. ARTS. 489 E 

1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA 

TESTEMUNHAL. INDEFERIMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. POSSE. 

PROVA. AUSÊNCIA. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. 

Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de 

origem, de forma suficientemente ampla e fundamentada, apenas que 

contrariamente ao pretendido pela parte, deve ser afastada a alegada 

violação aos artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil/2015. 2. Não 

configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, 

devidamente fundamentado, sem a produção de prova testemunhal 

considerada dispensável pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado 

dirigir a instrução e deferir a produção probatória que entender necessária 

à formação do seu convencimento. 3. Não cabe, em recurso especial, 

reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 4. Agravo interno 

a que se nega provimento.” (STJ – 4ª T - AgInt no AREsp 1157049/SP – 

relª. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 07/06/2018 - DJe 15/06/2018). 

Grifei. A parte Reclamante pretende a declaração de inexistência de débito 

junto a Reclamada, bem como a baixa da restrição correspondente e 

indenização por danos morais. A prova produzida pela Reclamada em 

contestação, ilustrando que o crédito cobrado foi legitimamente contratado 

pela parte Reclamante, demonstra a ausência de elementos para declarar 

a inexistência da dívida e, por conseguinte, ausentes os requisitos 

necessários à configuração da responsabilidade civil. Destaco ainda que 

a parte promovente sequer se opõe aos documentos colacionados pela 

Ré, limitando-se a afirmar que o termo apresentado não possui indicação 

do número do contrato, alegação que não prospera, pois satisfatoriamente 

demonstrada a contratação havida entre as partes, inicialmente tida pela 

Reclamante como inexistente. De outro lado, a propositura de reclamação 

judicial (aproveitando-se da gratuidade em primeiro grau), sabendo ser 

devedor, para, com sorte, alcançar condenação em dano moral (busca 

pela indenização), se mostra verdadeira aventura jurídica caracterizadora 

da má-fé e que deve ser prontamente repelida (art. 80, II e V, do CPC). 

Desimporta no caso se a parte Reclamante tem direito ao benefício da 

justiça gratuita, haja vista que a condenação ao pagamento da pena de 

litigância de má-fé não está abrangida pela AJG. Aliás, esse entendimento 

já foi objeto de enunciado do FONAJE: “Enunciado 114: A gratuidade da 

justiça não abrange o valor devido em condenação por litigância de 

má-fé.” Ademais, a isenção da condenação ao pagamento da pena de 

litigância de má-fé representa completo desvirtuamento da AJG. A justiça 

gratuita destina-se à isenção das despesas necessárias ao ajuizamento 

de uma ação, não à isenção do pagamento de verba que representa 

verdadeira punição ao litigante improbo. No mais, estar-se-ia incentivando 

o exercício temerário do direito de ação. Nesse sentido: “Ementa: 

PROCESSUAL CIVIL. BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. 

CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR LITIGÂNCIA DE 

MÁ-FÉ. INTELIGÊNCIA DO ART. 18 DO CPC. 1. "A concessão da 

gratuidade da Justiça, não tem o condão de eximir o beneficiário da 

concessão do recolhimento da punição por conduta que ofende a 

dignidade do tribunal e a função pública do processo, que sobreleva aos 

interesses da parte" (AgRg nos EDcl no AgRg no AgRg no Ag 1250721 / 

SP, rel. Ministro Luis Felipe Salomão, DJe 10/02/2011). Precedentes. 2. O 

art. 3º da Lei n. 1.060/1950 delineou todas as taxas, custas e despesas 

às quais o beneficiário faz jus à isenção, não se enquadrando no seu rol 

eventuais multas e honorários advocatícios impostos pela atuação desleal 

da parte no curso da lide. 3. A intenção do legislador ao conceder a 

assistência judiciária foi proporcionar o acesso ao Judiciário a todos, até 

mesmo aos que se encontram em condição de miserabilidade, e não criar 

mecanismos para permitir às partes procrastinar nos feitos sem 

sujeitar-se à aplicação das sanções processuais. 4. Recurso especial 

provido.” (STJ – 2ª T - REsp 1259449/RJ RECURSO ESPECIAL 

2011/0131457-0 – rel. min. MAURO CAMPBELL MARQUES – j. 15/09/2011 

– DJe 21/09/2011). Grifei. Mérito – contraposto. Pelo exposto, o 

deferimento do pedido contraposto é consequência lógica. Isto posto, nos 

termos do art. 487, inciso I, do CPC, JULGO IMPROCEDENTE o pedido 

inicial, e PROCEDENTE o pedido contraposto, para condenar a parte 

Reclamante a pagar à Reclamada o valor de R$ 229,17 (duzentos e vinte e 

nove reais e dezessete centavos), acrescido de juros de 1% (um por 

cento) a.m. e correção monetária (INPC) desde o vencimento da 

obrigação, extinguindo o feito com julgamento de mérito. Ademais, 

reconhecendo a litigância de má-fé, CONDENO a parte Reclamante ao 

pagamento de multa de 2% (dois por cento) do valor da causa, custas 

processuais e honorários advocatícios que FIXO em 10% (dez por cento) 

do valor da causa, com fulcro nos arts. 80, II, e 81, ambos do CPC, c/c art. 

55, caput, da Lei 9.099/95 e Enunciado 136/FONAJE. Transitada em 

julgado certifique-se e intimem-se. Após, aguarde-se o prazo de 5 (cinco) 

dias em Secretaria e, nada sendo requerido, arquive-se. Publicada no 

sistema Projudi. Submeto o presente projeto de sentença à homologação 

do MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40, da Lei 9.099/95. Yasmin 

Penteado Baggio de Carvalho Juíza Leiga SENTENÇA Visto, etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença, nos termos do art. 40, da Lei 9.099/95 

c.c. art. 8º, da LCE nº 270/07. Transitada em julgado, aguarde-se em 

Secretaria pelo prazo de 5 (cinco) dias e, nada sendo requerido, 

arquive-se. Walter Pereira de Souza Juiz de Direito - II
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Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1010930-16.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: KATIANE PAULA ALMEIDA ARRUDA REQUERIDO: OI S.A 

PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Relatório. Noticia a parte Reclamante: 

- que constatou negativação indevida em seu nome pelo débito no valor de 

R$ 627,92 (Seiscentos e vinte e sete reais e noventa e dois centavos), 

ocorrida em 09/11/2015 e 31/05/2016 respectivamente. Fundamento e 

decido. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites 

traçados no art. 2º e art. 38, da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, 

do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162, do FONAJE. Preliminar(es). - DA 

PRESCRIÇÃO. O termo inicial para a contagem da prescrição não é a data 

da inclusão dos dados da parte Reclamante no órgão restritivo de crédito, 

mas sim a data do conhecimento sobre a negativação (Teoria da “actio 

nata” – ação ajuizável). Segundo o princípio da “actio nata”, a ação só 

nasce para o titular do direito vulnerado quando este toma ciência da lesão 

daí decorrente, iniciando-se a partir de então, o curso do prazo 

prescricional. Deste modo, havendo presunção de que a parte Reclamante 

ajuizou a demanda tão logo tomou conhecimento do fato, sem a 

competente demonstração do contrário pela parte Reclamada, não há que 

se falar em prescrição. Indefiro a preliminar. Mérito. Inexiste vício a obstar 

o regular prosseguimento do feito, bem como, as provas dos autos são 

suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação 

probatória e pronta a reclamação para julgamento antecipado. Nesse 

sentido: “(...) 4. Ademais, não configura cerceamento de defesa o 

julgamento da causa, com o julgamento antecipado da lide, quando o 

Tribunal de origem entender substancialmente instruído o feito, declarando 

a prescindibilidade de produção probatória, por se tratar de matéria 

eminentemente de direito ou de fato já provado documentalmente. 5. 

Agravo interno a que se nega provimento. (STJ, AgInt no AREsp 

1259929/AM, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR 

CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 

21/08/2018, DJe 27/08/2018) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. NÃO 

OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA TESTEMUNHAL. 

INDEFERIMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. POSSE. PROVA. AUSÊNCIA. 

REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. Se as questões 

trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma 

suficientemente ampla e fundamentada, apenas que contrariamente ao 

pretendido pela parte, deve ser afastada a alegada violação aos artigos 

489 e 1.022 do Código de Processo Civil/2015. 2. Não configura 

cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, devidamente 

fundamentado, sem a produção de prova testemunhal considerada 

dispensável pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado dirigir a instrução 

e deferir a produção probatória que entender necessária à formação do 

seu convencimento. 3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria 

fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 4. Agravo interno a que se nega 

provimento.” (STJ – 4ª T - AgInt no AREsp 1157049/SP – relª. Ministra 

MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 07/06/2018 - DJe 15/06/2018). Grifei. No 

presente caso, em face da verossimilhança das alegações da parte 

Autora e de sua hipossuficiência, impõe-se a inversão do ônus da prova, 

cabendo à parte Reclamada a comprovação de inexistência de falha na 

prestação do serviço nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do 

Consumidor. Inexiste nos autos a demonstração inequívoca da 

contratação (contrato devidamente assinado; áudio da gravação; e-mail; 

etc...), sendo que as “telas de sistema”, isoladas e eventualmente 

apresentadas, não se prestam a comprovar a relação jurídica entre as 

partes. Portanto, não se desincumbiu a parte Reclamada da obrigação 

processual que lhe competia, nos termos do artigo 373, II, do CPC. No 

caso, caracterizado está o defeito do serviço, cuidando-se, portanto, de 

responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, previsto no artigo 14, do 

CDC, respondendo o fornecedor por esse serviço defeituoso. Como 

decorrência da responsabilidade objetiva, para que o prestador do serviço 

possa se desonerar da obrigação de indenizar, deve provar que, tendo 

prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa é exclusiva do 

consumidor ou de terceiro (§3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o 

ônus da prova relativo a essas hipóteses, do prestador do serviço e se 

não a produzir, será responsabilizado. Desta forma, o dano decorrente da 

má prestação do serviço, no caso concreto é “in re ipsa”, ou seja, só a 

negativação indevida já configura dano moral. Nesse sentido: “Ementa: 

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INDEVIDA NEGATIVAÇÃO DO 

AUTOR NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. FALHA NA 

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA 

INDENIZAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. 1. A jurisprudência do STJ somente 

permite a alteração do valor da indenização por danos morais, arbitrado na 

origem, em hipóteses excepcionais, quando manifestamente irrisória ou 

exorbitante a importância fixada. 2. No presente caso, para rever o 

entendimento da Corte de origem, a fim de atender ao apelo do consumidor 

para majorar o valor dos danos morais, seria necessário revolver o 

contexto fático-probatório dos autos. Incidência, na hipótese, da Súmula 7 

do STJ. 3. Recurso Especial não conhecido.” (STJ – 2ª T - REsp 

1692025/SE RECURSO ESPECIAL 2017/0172159-4 – rel. min. Herman 

Benjamin – j. 10/10/2017 – DJe 23/10/2017). Grifei. O dano moral 

decorrente da negativação indevida, valorando as condições do caso 

concreto, deve permanecer nos limites da reparação e prevenção, sem 

adentrar na via do enriquecimento sem causa. Por fim, considerando que 

as despesas dedutíveis em imposto de renda das empresas devem 

respeitar o binômio “necessidade e usualidade” (art. 299 do RIR/99 - art. 

47, da Lei 4.506/64), concluo que a presente condenação não poderá ser 

lançada a título dedutível pela parte Reclamada. Nesse sentido: “Ementa: 

INDENIZAÇÃO - DESPESAS DEDUTÍVEIS DO LUCRO OPERACIONAL. 

INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO - DESPESAS INDEDUTÍVEIS - Os gastos 

com indenizações civis por atos ilícitos não são dedutíveis na apuração da 

base de cálculo do imposto de renda, eis que não se trata de dispêndios 

necessários ou usuais.” (RF - Processo de Consulta nº 271/00 - SRRF/7a 

RF - Dispositivos Legais: RIR/99, arts. 299 e 344 - PN CST 32/81 - Data da 

Decisão: 31.10.2000 - Publicação no DOU: 01.12.20000). Ante o exposto, 

nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido, para: a) declarar a inexistência do débito no valor de R$ 627,92 

(Seiscentos e vinte e sete reais e noventa e dois centavos), ocorrida em 

09/11/2015 e 31/05/2016 respectivamente; b) condenar a parte Reclamada 

a pagar o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por 

danos morais, com juros de mora de 1% (um por cento) a.m., a partir do 

evento danoso e, correção monetária (INPC), a partir do arbitramento; c) 

permanecendo a negativação após o trânsito em julgado, informe a parte 

nos autos a fim de que a Secretaria do juízo expeça ofício ao Órgão 

Negativador, para baixa definitiva do registro; e, d) tratando-se de 

condenação, por ato ilícito, não poderá o valor fixado ser dedutível em 

imposto de renda da Empresa Reclamada/condenada, extinguindo o feito, 

com julgamento de mérito. Sem custas e honorários (art. 54 e 55, ambos 

da Lei nº 9.099/95). Transitada em julgado certifique-se e intimem-se. 

Após, aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em Secretaria e, nada sendo 

requerido, arquive-se. Publicada no sistema PJE. Submeto o presente 

projeto de sentença à homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do 

art. 40, da Lei 9.099/95. Bruna Gomes Lins Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, 

etc. HOMOLOGO o projeto de sentença proferido pelo Juiz Leigo, nos 

termos do artigo 40 da Lei 9.099/95, para que surtam os devidos e legais 

efeitos. Intimem-se. Cumpra-se. WALTER PEREIRA DE SOUZA Juiz de 

Direito
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Advogado(s) Polo Ativo:
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1010878-20.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: JOILSON PEDREIRA DE JESUS SANTOS REQUERIDO: 

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. 

Relatório. Noticia a parte Reclamante: - que constatou negativação 

indevida em seu nome pelo débito no valor de R$ 4.067,64 (quatro mil 

sessenta e sete reais e sessenta e quatro centavos). Fundamento e 

decido. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites 

traçados no art. 2º e art. 38, da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, 
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do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162, do FONAJE. Preliminar(es). - DO 

INDEFERIMENTO DA INICIAL Deixo de acolher a referida preliminar, vez que 

o extrato juntado é válido. - DA PRESCRIÇÃO. O termo inicial para a 

contagem da prescrição não é a data da inclusão dos dados da parte 

Reclamante no órgão restritivo de crédito, mas sim a data do conhecimento 

sobre a negativação (Teoria da “actio nata” – ação ajuizável). Segundo o 

princípio da “actio nata”, a ação só nasce para o titular do direito vulnerado 

quando este toma ciência da lesão daí decorrente, iniciando-se a partir de 

então, o curso do prazo prescricional. Deste modo, havendo presunção 

de que a parte Reclamante ajuizou a demanda tão logo tomou 

conhecimento do fato, sem a competente demonstração do contrário pela 

parte Reclamada, não há que se falar em prescrição. Indefiro a preliminar. 

Mérito. Inexiste vício a obstar o regular prosseguimento do feito, bem 

como, as provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, 

portanto, dispensável dilação probatória e pronta a reclamação para 

julgamento antecipado. Nesse sentido: “(...) 4. Ademais, não configura 

cerceamento de defesa o julgamento da causa, com o julgamento 

antecipado da lide, quando o Tribunal de origem entender 

substancialmente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de 

produção probatória, por se tratar de matéria eminentemente de direito ou 

de fato já provado documentalmente. 5. Agravo interno a que se nega 

provimento. (STJ, AgInt no AREsp 1259929/AM, Rel. Ministro LÁZARO 

GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), 

QUARTA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 27/08/2018) AGRAVO 

INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. ARTS. 489 E 

1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA 

TESTEMUNHAL. INDEFERIMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. POSSE. 

PROVA. AUSÊNCIA. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. 

Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de 

origem, de forma suficientemente ampla e fundamentada, apenas que 

contrariamente ao pretendido pela parte, deve ser afastada a alegada 

violação aos artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil/2015. 2. Não 

configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, 

devidamente fundamentado, sem a produção de prova testemunhal 

considerada dispensável pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado 

dirigir a instrução e deferir a produção probatória que entender necessária 

à formação do seu convencimento. 3. Não cabe, em recurso especial, 

reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 4. Agravo interno 

a que se nega provimento.” (STJ – 4ª T - AgInt no AREsp 1157049/SP – 

relª. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 07/06/2018 - DJe 15/06/2018). 

Grifei. No presente caso, em face da verossimilhança das alegações da 

parte Autora e de sua hipossuficiência, impõe-se a inversão do ônus da 

prova, cabendo à parte Reclamada a comprovação de inexistência de 

falha na prestação do serviço nos termos do art. 6º, VIII, do Código de 

Defesa do Consumidor. Inexiste nos autos a demonstração inequívoca da 

contratação (contrato devidamente assinado; áudio da gravação; e-mail; 

etc...), sendo que as alegações apresentadas, não se prestam a 

comprovar a relação jurídica entre as partes. Portanto, não se 

desincumbiu a parte Reclamada da obrigação processual que lhe 

competia, nos termos do artigo 373, II, do CPC. No caso, caracterizado 

está o defeito do serviço, cuidando-se, portanto, de responsabilidade 

objetiva pelo fato do serviço, previsto no artigo 14, do CDC, respondendo 

o fornecedor por esse serviço defeituoso. Como decorrência da 

responsabilidade objetiva, para que o prestador do serviço possa se 

desonerar da obrigação de indenizar, deve provar que, tendo prestado o 

serviço, o defeito inexiste ou a culpa é exclusiva do consumidor ou de 

terceiro (§3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova relativo 

a essas hipóteses, do prestador do serviço e se não a produzir, será 

responsabilizado. Desta forma, o dano decorrente da má prestação do 

serviço, no caso concreto é “in re ipsa”, ou seja, só a negativação 

indevida já configura dano moral. Nesse sentido: “Ementa: PROCESSUAL 

CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INDEVIDA NEGATIVAÇÃO DO 

AUTOR NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. FALHA NA 

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA 

INDENIZAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. 1. A jurisprudência do STJ somente 

permite a alteração do valor da indenização por danos morais, arbitrado na 

origem, em hipóteses excepcionais, quando manifestamente irrisória ou 

exorbitante a importância fixada. 2. No presente caso, para rever o 

entendimento da Corte de origem, a fim de atender ao apelo do consumidor 

para majorar o valor dos danos morais, seria necessário revolver o 

contexto fático-probatório dos autos. Incidência, na hipótese, da Súmula 7 

do STJ. 3. Recurso Especial não conhecido.” (STJ – 2ª T - REsp 

1692025/SE RECURSO ESPECIAL 2017/0172159-4 – rel. min. Herman 

Benjamin – j. 10/10/2017 – DJe 23/10/2017). Grifei. O dano moral 

decorrente da negativação indevida, valorando as condições do caso 

concreto, deve permanecer nos limites da reparação e prevenção, sem 

adentrar na via do enriquecimento sem causa. Por fim, considerando que 

as despesas dedutíveis em imposto de renda das empresas devem 

respeitar o binômio “necessidade e usualidade” (art. 299 do RIR/99 - art. 

47, da Lei 4.506/64), concluo que a presente condenação não poderá ser 

lançada a título dedutível pela parte Reclamada. Nesse sentido: “Ementa: 

INDENIZAÇÃO - DESPESAS DEDUTÍVEIS DO LUCRO OPERACIONAL. 

INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO - DESPESAS INDEDUTÍVEIS - Os gastos 

com indenizações civis por atos ilícitos não são dedutíveis na apuração da 

base de cálculo do imposto de renda, eis que não se trata de dispêndios 

necessários ou usuais.” (RF - Processo de Consulta nº 271/00 - SRRF/7a 

RF - Dispositivos Legais: RIR/99, arts. 299 e 344 - PN CST 32/81 - Data da 

Decisão: 31.10.2000 - Publicação no DOU: 01.12.20000). Ante o exposto, 

nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido, para: a) declarar a inexistência do débito no valor de R$ 4.067,64 

(quatro mil sessenta e sete reais e sessenta e quatro centavos); b) 

condenar a parte Reclamada a pagar o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais), a título de indenização por danos morais, com juros de mora de 1% 

(um por cento) a.m., a partir do evento danoso e, correção monetária 

(INPC), a partir do arbitramento; c) permanecendo a negativação após o 

trânsito em julgado, informe a parte nos autos a fim de que a Secretaria do 

juízo expeça ofício ao Órgão Negativador, para baixa definitiva do registro; 

e, d) tratando-se de condenação, por ato ilícito, não poderá o valor fixado 

ser dedutível em imposto de renda da Empresa Reclamada/condenada, 

extinguindo o feito, com julgamento de mérito. Sem custas e honorários 

(art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). Transitada em julgado 

certifique-se e intimem-se. Após, aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em 

Secretaria e, nada sendo requerido, arquive-se. Publicada no sistema PJE. 

Submeto o presente projeto de sentença à homologação do MM. Juiz 

Togado, nos termos do art. 40, da Lei 9.099/95. Bruna Gomes Lins Juíza 

Leiga SENTENÇA Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença proferido 

pelo Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95, para que surtam 

os devidos e legais efeitos. Intimem-se. Cumpra-se. WALTER PEREIRA DE 

SOUZA Juiz de Direito
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Processo Número: 1004514-32.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO JEFFERSON TEIXEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAIDA BEATRIZ NUNES DE CARVALHO OAB - MG0096864A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1004514-32.2019.8.11.0001 Reclamante: 

DIEGO JEFFERSON TEIXEIRA DA SILVA Reclamado: OMINI FINANCEIRA 

S/A PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc... Relatório. Noticia a parte 

Reclamante: - que constatou negativação de seu nome junto ao 

Serasa/SPC pelo débito no valor de R$ 271,18(duzentos e setenta e um 

reais e dezoito centavos), sem apresentar extrato de negativação com 

indicação da origem e respetivo valor do registro à época; - que não 

possui relação jurídica com a Requerida. Em defesa a Reclamada aduz: - 

que ao contrário do que sustenta a parte autora, esta possui vínculo 

jurídico com a empresa através da contratação do cartão de crédito da 

Rede Use nº 6365.xxxx.xxxx.4000, com diversas faturas inadimplidas. Foi 

juntado contrato assinado à poca dos fatos e faturas de utilização dos 

serviços. Fundamento e decido. As sentenças nos Juizados Especiais 

obedecerão aos limites traçados no art. 2º e art. 38, da Lei nº 9.099/95 

c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162, do 

FONAJE. Preliminares - DO VALOR DA CAUSA. Resta evidenciar que o 

valor dado à causa é discrepante daquele pretendido a este título, em 

evidente descumprimento do art. 292, V, do Novo Código de Processo Civil 
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c.c. Enunciado nº 39/FONAJE. No caso, inviabilizada a possibilidade de 

correção pela parte, nesta fase. No caso concreto, havendo 

representação técnica por Advogado e não tendo sido indicado o valor do 

dano moral perseguido e/ou sendo este discrepante com a pretensão, o 

limite do valor da causa deve ser corrigido, nos termos do art. 292, §3º, do 

CPC, para o teto admitido nos Juizados Especiais. Fixo, portanto, o valor 

da causa em R$ 10.271,18 (duzentos e setenta e um reais e dezoito 

centavos), correspondente ao proveito econômico pretendido com a 

distribuição da demanda. - COMPLEXIDADE DA CAUSA - NECESSIDADE 

DE PERÍCIA. Rejeito a preliminar, uma vez que as provas existentes nos 

autos se mostram suficientes para a elucidação da questão. Mérito. 

Inexiste vício a obstar o regular prosseguimento do feito, bem como, as 

provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, 

dispensável dilação probatória e pronta a reclamação para julgamento 

antecipado. “(...) 4. Ademais, não configura cerceamento de defesa o 

julgamento da causa, com o julgamento antecipado da lide, quando o 

Tribunal de origem entender substancialmente instruído o feito, declarando 

a prescindibilidade de produção probatória, por se tratar de matéria 

eminentemente de direito ou de fato já provado documentalmente. 5. 

Agravo interno a que se nega provimento. (STJ, AgInt no AREsp 

1259929/AM, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR 

CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 

21/08/2018, DJe 27/08/2018) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. NÃO 

OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA TESTEMUNHAL. 

INDEFERIMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. POSSE. PROVA. AUSÊNCIA. 

REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. Se as questões 

trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma 

suficientemente ampla e fundamentada, apenas que contrariamente ao 

pretendido pela parte, deve ser afastada a alegada violação aos artigos 

489 e 1.022 do Código de Processo Civil/2015. 2. Não configura 

cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, devidamente 

fundamentado, sem a produção de prova testemunhal considerada 

dispensável pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado dirigir a instrução 

e deferir a produção probatória que entender necessária à formação do 

seu convencimento. 3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria 

fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 4. Agravo interno a que se nega 

provimento.” (STJ – 4ª T - AgInt no AREsp 1157049/SP – relª. Ministra 

MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 07/06/2018 - DJe 15/06/2018). Grifei. A 

prova produzida em contestação (contrato assinado, faturas de utilização, 

etc.), demonstra ausência de elementos para declarar a inexistência da 

dívida e, por conseguinte, ausentes os requisitos necessários à 

configuração da responsabilidade civil. E mais, restou caracterizado que a 

parte Reclamante alterou a verdade dos fatos, evidenciando assim a 

litigância de má-fé, na forma do art. 80, II, do CPC, razão pela qual deverá 

responder pelos seus atos através de indenização. Pelo exposto, com 

fundamento no art. 487 I, do CPC c.c. arts. 80, II, e 81, ambos do CPC, c.c. 

art. 55, caput, da Lei 9.099/95 c.c. Enunciado 136/FONAJE, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido, para: a) fixar o valor da causa em R$ 10.271,18 

(duzentos e setenta e um reais e dezoito centavos), correspondente ao 

proveito econômico pretendido com a distribuição da demanda, que deve 

ser corrigido no sistema Projudi; e, b) reconhecer a litigância de má-fé, 

para condenar a parte Reclamante ao pagamento de multa de 5% (cinco 

por cento) do valor da causa em favor da parte Reclamada, custas 

processuais e honorários advocatícios, estes últimos que fixo em 5% 

(cinco por cento), também incidindo sobre do valor da causa, em favor do 

advogado da parte Reclamada. Fica revogada eventual decisão 

antecipatória já proferida. Em razão da condenação em litigância de má-fé, 

inaplicáveis ao caso concreto os artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95. Transitada em julgado certifique-se e intimem-se. Após, 

aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em Secretaria e, nada sendo 

requerido, arquive-se. Publicada no sistema PJE. Submeto o presente 

projeto de sentença à homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do 

art. 40, da Lei 9.099/95. Samir Padilha de Oliveira Juiz Leigo SENTENÇA 

Visto, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença, nos termos do art. 40, da 

Lei 9.099/95 c.c. art. 8º, da LCE nº 270/07. Transitada em julgado, 

aguarde-se em Secretaria pelo prazo de 5 (cinco) dias e, nada sendo 

requerido, arquive-se. Walter Pereira de Souza Juiz de Direito em 

substituição legal

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004246-75.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

YASMIN KAROLINE DE OLIVEIRA ROSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1004246-75.2019.8.11.0001 Reclamante: 

YASMIN KAROLINE DE OLIVEIRA ROSA Reclamado: ENERGISA S.A 

PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado. Fundamento e 

decido. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites 

traçados no art. 2º e art. 38, da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, 

do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162, do FONAJE. Mérito. Observa-se que 

a causa em exame ostenta complexidade em razão da prova, pois, para o 

seu desate, é visível a necessidade de perícia grafotécnica, na forma 

estabelecida pelo art. 464 e seguintes do Novo Código de Processo Civil, 

justamente para apurar se a assinatura aposta no termo de confissão de 

dívida apresentado pela Reclamada no ID 24975957 é da Reclamante, 

expediente que não se compatibiliza com o rito célere, simples e informal 

que cerca os procedimentos afetos aos Juizados Especiais, consonante 

determina a norma inserta no art. 2º da Lei 9.099/95. Isto posto, com fulcro 

no art. 51, II da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 485, do CPC, DECLARO a 

incompetência deste Juízo para processar e julgar o presente feito, 

extinguindo o processo sem apreciação do mérito. Em razão disso, 

determino seja oficiado à Autoridade Policial, com cópia integral, para 

abertura de investigação a apurar a eventual ocorrência de crime de 

falsificação de assinatura. Sem custas e honorários advocatícios (art. 54 

e 55 da Lei nº 9.099/95). Transitada em julgado certifique-se e intimem-se. 

Após, aguarde-se o prazo de 05 (cinco) dias em Secretaria e, nada sendo 

requerido, arquive-se. Publicada no sistema PJE. Submeto o presente 

projeto de sentença à homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do 

art. 40, da Lei 9.099/95. Samir Padilha de Oliveira Juiz Leigo SENTENÇA 

Visto, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença, nos termos do art. 40, da 

Lei 9.099/95 c.c. art. 8º, da LCE nº 270/07. Transitada em julgado, 

aguarde-se em Secretaria pelo prazo de 5 (cinco) dias e, nada sendo 

requerido, arquive-se. Walter Pereira de Souza Juiz de Direito em 

Substituição Legal

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004572-35.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

KELLEN MAYARA SILVA RODRIGUES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ODORATA INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ERIKA DE OLIVEIRA DINIZ OAB - GO31716 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1004572-35.2019.8.11.0001 Reclamante: 

KELLEN MAYARA SLVA RODRIGUES DOS SANTOS Reclamado: 

ODORATA INDUSTRIA E COMÉRCIO DE COSMÉTICOS LTDA PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos, etc... Relatório. Noticia a parte Reclamante: - que 

constatou negativação de seu nome junto ao Serasa/SPC pelos débitos 

nos valores de R$ 159,21(cento e cinquenta e nove reais e vinte um 

centavo); R$ 93,06 (noventa e três reais e seis centavos) - que não 

possui relação jurídica com a Requerida. Em defesa a Reclamada aduz: - 

que ao contrário do que sustenta a parte autora, houve cadastro de 

consultora mediante apresentação de documentos pessoais, comprovante 

de endereço e pedidos de compras de produtos, sem que houve 

adimplemento dos valores das notas fiscais. Foi juntado ficha cadastral 

assinado, notas fiscais e comprovantes de entregas das mercadorias. 

Fundamento e decido. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão 

aos limites traçados no art. 2º e art. 38, da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, 
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§2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162, do FONAJE. Preliminares 

- DO VALOR DA CAUSA. Resta evidenciar que o valor dado à causa é 

discrepante daquele pretendido a este título, em evidente descumprimento 

do art. 292, V, do Novo Código de Processo Civil c.c. Enunciado nº 

39/FONAJE. No caso, inviabilizada a possibilidade de correção pela parte, 

nesta fase. No caso concreto, havendo representação técnica por 

Advogado e não tendo sido indicado o valor do dano moral perseguido 

e/ou sendo este discrepante com a pretensão, o limite do valor da causa 

deve ser corrigido, nos termos do art. 292, §3º, do CPC, para o teto 

admitido nos Juizados Especiais. Fixo, portanto, o valor da causa em R$ 

10.252,27 (dez mil duzentos e cinquenta e dois reais e vinte e sete 

centavos), correspondente ao proveito econômico pretendido com a 

distribuição da demanda. Mérito. Inexiste vício a obstar o regular 

prosseguimento do feito, bem como, as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória e 

pronta a reclamação para julgamento antecipado. “(...) 4. Ademais, não 

configura cerceamento de defesa o julgamento da causa, com o 

julgamento antecipado da lide, quando o Tribunal de origem entender 

substancialmente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de 

produção probatória, por se tratar de matéria eminentemente de direito ou 

de fato já provado documentalmente. 5. Agravo interno a que se nega 

provimento. (STJ, AgInt no AREsp 1259929/AM, Rel. Ministro LÁZARO 

GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), 

QUARTA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 27/08/2018) AGRAVO 

INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. ARTS. 489 E 

1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA 

TESTEMUNHAL. INDEFERIMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. POSSE. 

PROVA. AUSÊNCIA. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. 

Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de 

origem, de forma suficientemente ampla e fundamentada, apenas que 

contrariamente ao pretendido pela parte, deve ser afastada a alegada 

violação aos artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil/2015. 2. Não 

configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, 

devidamente fundamentado, sem a produção de prova testemunhal 

considerada dispensável pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado 

dirigir a instrução e deferir a produção probatória que entender necessária 

à formação do seu convencimento. 3. Não cabe, em recurso especial, 

reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 4. Agravo interno 

a que se nega provimento.” (STJ – 4ª T - AgInt no AREsp 1157049/SP – 

relª. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 07/06/2018 - DJe 15/06/2018). 

Grifei. A prova produzida em contestação (ficha cadastral assinada, cópia 

do documento pessoal, notas fiscais dos débitos, comprovante de entrega 

dos produtos, etc.), demonstra ausência de elementos para declarar a 

inexistência da dívida e, por conseguinte, ausentes os requisitos 

necessários à configuração da responsabilidade civil. Quanto à assinatura 

aposta na ficha cadastral, se mostra desnecessária a realização de 

perícia grafotécnica, já que a semelhança na assinatura apresentada nos 

documentos juntados aos autos (ID 24689275 e 24689277) dispensa 

aludido recurso. E mais, restou caracterizado que a parte Reclamante 

alterou a verdade dos fatos, evidenciando assim a litigância de má-fé, na 

forma do art. 80, II, do CPC, razão pela qual deverá responder pelos seus 

atos através de indenização. - PEDIDO CONTRAPOSTO. Diante da prova 

produzida pela parte Reclamada, dando conta da existência do serviço 

contratado, sem resistência pela parte Reclamante, bem como, diante da 

ausência de prova de regularidade de quitação da parcela discutida na 

petição inicial, é de se concluir pela sua parcial procedência no valor de 

R$ 252,27 (duzentos e cinquenta e dois reais e vinte e sete centavos), 

condizente com o objeto da lide. Pelo exposto, com fundamento no art. 487 

I, do CPC c.c. arts. 80, II, e 81, ambos do CPC, c.c. art. 55, caput, da Lei 

9.099/95 c.c. Enunciado 136/FONAJE, JULGO IMPROCEDENTE o pedido, 

para: a) fixar o valor da causa em R$ 10.252,27 (dez mil duzentos e 

cinquenta e dois reais e vinte e sete centavos), correspondente ao 

proveito econômico pretendido com a distribuição da demanda, que deve 

ser corrigido no sistema Projudi; e, b) reconhecer a litigância de má-fé, 

para condenar a parte Reclamante ao pagamento de multa de 5% (cinco 

por cento) do valor da causa em favor da parte Reclamada, custas 

processuais e honorários advocatícios, estes últimos que fixo em 5% 

(cinco por cento), também incidindo sobre do valor da causa, em favor do 

advogado da parte Reclamada. Ainda, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido contraposto, a fim de condenar a parte Reclamante 

e efetuar o pagamento do valor de R$ 252,27 (duzentos e cinquenta e dois 

reais e vinte e sete centavos), acrescido de juros de 1% (um por cento) 

ao mês, e correção monetária (INPC), a contar da contestação, 

extinguindo o feito com julgamento de mérito. extinguindo o feito com 

julgamento de mérito. Fica revogada eventual decisão antecipatória já 

proferida. Em razão da condenação em litigância de má-fé, inaplicáveis ao 

caso concreto os artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Transitada 

em julgado certifique-se e intimem-se. Após, aguarde-se o prazo de 5 

(cinco) dias em Secretaria e, nada sendo requerido, arquive-se. Publicada 

no sistema PJE. Submeto o presente projeto de sentença à homologação 

do MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40, da Lei 9.099/95. Samir Padilha 

de Oliveira Juiz Leigo SENTENÇA SENTENÇA Visto, etc. HOMOLOGO o 

projeto de sentença, nos termos do art. 40, da Lei 9.099/95 c.c. art. 8º, da 

LCE nº 270/07. Transitada em julgado, aguarde-se em Secretaria pelo 

prazo de 5 (cinco) dias e, nada sendo requerido, arquive-se. Walter 

Pereira de Souza Juiz de Direito em Substituição Legal

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004644-22.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1004644-22.2019.8.11.0001 Reclamante: 

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA Reclamado: BANCO BRADESCO S/A 

PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado. Fundamento e 

decido. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites 

traçados no art. 2º e art. 38, da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, 

do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162, do FONAJE. Mérito. O não 

comparecimento da parte Reclamante à audiência conciliatória sem 

justificativa ou, não sendo ela acolhida, leva ao reconhecimento da 

contumácia nos termos do art. 51, I, da Lei nº 9.099/95. Nesse sentido: 

“ENUNCIADO 20 – O comparecimento pessoal da parte às audiências é 

obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto.” 

“EMENTA: RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DA PARTE REQUERENTE NA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM FULCRO 

NO ARTIGO 51, I DA LEI Nº 9.099/95. CONDENAÇÃO EM CUSTAS. 

ENUNCIADO 28 DO FONAJE. RECURSO NÃO PROVIDO. Não 

comparecendo a parte requerente a qualquer das audiências do 

processo, ele deverá ser extinto, conforme regra do artigo 51, I da Lei nº 

9.099/95. “Havendo extinção do processo com base no inciso I, do art. 51, 

da Lei 9.099/1995, é necessária a condenação em custas.” (Enunciado 28 

do FONAJE). Sentença mantida.” (TJMT – TR – RI nº 

691038920158110001/2016 – j. 19/10/2016 - DJE 19/10/2016) Isto posto, 

com fulcro no art. art. 51, I, e §2º, da Lei 9.099/95 c.c. Enunciado 

28/FONAJE c.c. art. 334, §8º, do CPC, CONDENO a parte Reclamante: a) 

no pagamento das custas processuais, não podendo repetir o ajuizamento 

sem que haja prévio pagamento das custas processuais deste feito; e, b) 

em multa de 2% (dois por cento) sobe o valor da causa, em favor do 

Estado, extinguindo o feito, sem julgamento de mérito. Em sendo o valor 

dado à causa inferior a 3 (três) salários mínimos, a multa acima fixada 

(item “b”), será calculada sobre esse teto (três salários mínimos), nos 

termos do art. 81, §2º, do CPC. Havendo pedido de gratuidade na petição 

inicial, fica suspensa a condenação do item “a”, pelo prazo de 5 (cinco) 

anos, nos termos do art. 98, §3º e §4º, do CPC. Nesse sentido: “Ementa: 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO 

(ART. 544 DO CPC) - AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DA MULTA. ART. 

557, § 2º, DO CPC - REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE DA IMPUGNAÇÃO 

RECURSAL – BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA - NECESSIDADE DE 

RECOLHIMENTO DA PENALIDADE IMPOSTA - RECURSO 

MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO 

CONHECIDOS. 1. O recolhimento da multa imposta com fundamento no art. 

557, § 2º, do Código de Processo Civil revela-se como requisito de 

admissibilidade da impugnação recursal. Precedentes. 2. De acordo com a 

jurisprudência desta Corte, mesmo que o recorrente seja beneficiário da 

justiça gratuita, é indispensável o recolhimento da multa em questão, pois 
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"o benefício da assistência judiciária não tem o condão de tornar o 

assistido infenso às penalidades processuais legais por atos de 

procrastinação ou litigância de má-fé por ele praticados no curso da lide." 

(EDcl no AgRg no Resp 1.113.799/RS). 3. Embargos de Declaração não 

conhecidos.” (STJ – 4ª T - EDcl no AgRg no AREsp 102360/SP 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO 

EM RECURSO ESPECIAL 2011/0221053-0 – REL. MIN. MARCO BUZZI – J. 

07/08/2012 - DJe 03/09/2012). Grifei. Fica revogada, eventual decisão 

antecipatória já deferida. Sem honorários (art. 55, da Lei nº 9.099/95). 

Transitada em julgado certifique-se, intimem-se e oficie-se à Procuradoria 

Geral do Estado dando conhecimento da condenação, bem como, 

registre-se em Secretaria. Após, aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em 

Secretaria e, nada sendo requerido, arquive-se. Publicada no sistema PJE. 

Submeto o presente projeto de sentença à homologação do MM. Juiz 

Togado, nos termos do art. 40, da Lei 9.099/95. Samir Padilha de Oliveira 

Juiz Leigo SENTENÇA Visto, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença, nos 

termos do art. 40, da Lei 9.099/95 c.c. art. 8º, da LCE nº 270/07. 

Transitada em julgado, aguarde-se em Secretaria pelo prazo de 5 (cinco) 

dias e, nada sendo requerido, arquive-se. Walter Pereira de Souza Juiz de 

Direito em Substituição Legal

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013183-74.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO GOMES FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT19194-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1013183-74.2019.8.11.0001 Reclamante: 

MARCELO GOMES FREITAS Reclamado: VIVO S.A PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos, etc... Relatório. Noticia a parte Reclamante: - que 

constatou negativação de seu nome junto ao Serasa/SPC pelo débito no 

valor de R$ 260,65(duzentos e sessenta reais e sessenta e cinco 

centavos); - que não possui relação jurídica com a Requerida. Em defesa 

a Reclamada aduz: - que ao contrário do que sustenta a parte autora, 

houve a habilitação da linha (65) 99941 8141 em 08/06/2016, no plano 

VIVO CONTROLE 2GB – 75MIN, com diversas faturas inadimplidas. Foi 

juntado contrato assinado, cópia do documento pessoal do Reclamante e 

faturas de utilização dos serviços. Fundamento e decido. As sentenças 

nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no art. 2º e art. 

38, da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados 

nº 161 e 162, do FONAJE. Preliminares - DA AUSENCIA DO DOCUMENTO 

INDISPENSÁVEL Deixo de acolher a referida preliminar, vez que o extrato 

juntado é válido. -AUSENCIA DA PRETENSÃO RESISTIDA Rejeito a 

preliminar, haja vista não estar condicionada a prestação jurisdicional ao 

esgotamento da via administrativa. -DA IVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA No 

caso, é oportuno esclarecer que a relação travada entre as partes é de 

natureza consumerista, nos termos do artigo 17 do CDC, devendo ser 

aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do 

Consumidor, inclusive a inversão do ônus da prova, preconizada no artigo 

6º, VIII. Mérito. Inexiste vício a obstar o regular prosseguimento do feito, 

bem como, as provas dos autos são suficientes para a solução da lide, 

sendo, portanto, dispensável dilação probatória e pronta a reclamação 

para julgamento antecipado. “(...) 4. Ademais, não configura cerceamento 

de defesa o julgamento da causa, com o julgamento antecipado da lide, 

quando o Tribunal de origem entender substancialmente instruído o feito, 

declarando a prescindibilidade de produção probatória, por se tratar de 

matéria eminentemente de direito ou de fato já provado documentalmente. 

5. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ, AgInt no AREsp 

1259929/AM, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR 

CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 

21/08/2018, DJe 27/08/2018) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. NÃO 

OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA TESTEMUNHAL. 

INDEFERIMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. POSSE. PROVA. AUSÊNCIA. 

REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. Se as questões 

trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma 

suficientemente ampla e fundamentada, apenas que contrariamente ao 

pretendido pela parte, deve ser afastada a alegada violação aos artigos 

489 e 1.022 do Código de Processo Civil/2015. 2. Não configura 

cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, devidamente 

fundamentado, sem a produção de prova testemunhal considerada 

dispensável pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado dirigir a instrução 

e deferir a produção probatória que entender necessária à formação do 

seu convencimento. 3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria 

fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 4. Agravo interno a que se nega 

provimento.” (STJ – 4ª T - AgInt no AREsp 1157049/SP – relª. Ministra 

MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 07/06/2018 - DJe 15/06/2018). Grifei. A 

prova produzida em contestação (contrato assinado, faturas de utilização, 

cópia do documento pessoal, etc.), demonstra ausência de elementos 

para declarar a inexistência da dívida e, por conseguinte, ausentes os 

requisitos necessários à configuração da responsabilidade civil. E mais, 

restou caracterizado que a parte Reclamante alterou a verdade dos fatos, 

evidenciando assim a litigância de má-fé, na forma do art. 80, II, do CPC, 

razão pela qual deverá responder pelos seus atos através de 

indenização. - PEDIDO CONTRAPOSTO. Diante da prova produzida pela 

parte Reclamada, dando conta da existência do serviço contratado, sem 

resistência pela parte Reclamante, bem como, diante da ausência de prova 

de regularidade de quitação da parcela discutida na petição inicial, é de se 

concluir pela sua procedência no valor de R$ 260,65 (duzentos e 

sessenta reais e sessenta e cinco centavos). Pelo exposto, com 

fundamento no art. 487 I, do CPC c.c. arts. 80, II, e 81, ambos do CPC, c.c. 

art. 55, caput, da Lei 9.099/95 c.c. Enunciado 136/FONAJE, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido, reconhecendo a litigância de má-fé, para 

condenar a parte Reclamante ao pagamento de multa de 5% (cinco por 

cento) do valor da causa em favor da parte Reclamada, custas 

processuais e honorários advocatícios, estes últimos que fixo em 5% 

(cinco por cento), também incidindo sobre do valor da causa, em favor do 

advogado da parte Reclamada, e JULGO PROCEDENTE o pedido 

contraposto, a fim de condenar a parte Reclamante e efetuar o pagamento 

do valor de R$ 260,65 (duzentos e sessenta reais e sessenta e cinco 

centavos), acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, e correção 

monetária (INPC), a contar da contestação, extinguindo o feito com 

julgamento de mérito. extinguindo o feito com julgamento de mérito. Fica 

revogada eventual decisão antecipatória já proferida. Em razão da 

condenação em litigância de má-fé, inaplicáveis ao caso concreto os 

artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado 

certifique-se e intimem-se. Após, aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em 

Secretaria e, nada sendo requerido, arquive-se. Publicada no sistema PJE. 

Submeto o presente projeto de sentença à homologação do MM. Juiz 

Togado, nos termos do art. 40, da Lei 9.099/95. Samir Padilha de Oliveira 

Juiz Leigo SENTENÇA Visto, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença, nos 

termos do art. 40, da Lei 9.099/95 c.c. art. 8º, da LCE nº 270/07. 

Transitada em julgado, aguarde-se em Secretaria pelo prazo de 5 (cinco) 

dias e, nada sendo requerido, arquive-se. Walter Pereira de Souza Juiz de 

Direito em Substituição Legal

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004735-15.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RONY DE SOUZA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO BORGES PORTO OAB - MT2854/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1004735-15.2019.8.11.0001 Reclamante: 

RONY DE SOUZA RODRIGUES Reclamado: VIVO S.A. PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos, etc... Relatório. Noticia a parte Reclamante: - que 

constatou negativação indevida de seu nome junto ao Serasa/SPC pelo 

débito no valor de R$ 640,89 (seiscentos e quarenta e reais e oitenta e 

nove centavos); - que não utilizou os serviços da Reclamada. Em defesa a 

Reclamada aduz: - que ao contrário do que sustenta a parte autora, houve 

a habilitação da linha (65) 99600 6262, com a migração para o plano VIVO 
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CONTROLE o que se verifica através da contratação via telefone por meio 

da gravação juntada aos autos, que gerou o inadimplemento de diversas 

faturas. Fundamento e decido. As sentenças nos Juizados Especiais 

obedecerão aos limites traçados no art. 2º e art. 38, da Lei nº 9.099/95 

c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162, do 

FONAJE. Preliminares. - DO VALOR DA CAUSA. Resta evidenciar que o 

valor dado à causa é discrepante daquele pretendido a este título, em 

evidente descumprimento do art. 292, V, do Novo Código de Processo Civil 

c.c. Enunciado nº 39/FONAJE. No caso, inviabilizada a possibilidade de 

correção pela parte, nesta fase. No caso concreto, havendo 

representação técnica por Advogado e não tendo sido indicado o valor do 

dano moral perseguido e/ou sendo este discrepante com a pretensão, o 

limite do valor da causa deve ser corrigido, nos termos do art. 292, §3º, do 

CPC, para o teto admitido nos Juizados Especiais. Fixo, portanto, o valor 

da causa em R$ 20.600,89 (vinte mil e seiscentos reais e oitenta e nove 

centavos), correspondente ao proveito econômico pretendido com a 

distribuição da demanda. - DA NULIDADE DA PROCURAÇÃO 

OUTORGADA. A preliminar suscitada pela Reclamada não merece 

prosperar, pois o documento de representação está em acordo com o 

disposto nos art. 103 a 107 do Código de Processo Civil e art. 654 e 655 

do Código Civil Brasileiro. - AUSÊNCIA DE INTERESSE DE 

AGIR/PRETENSÃO RESISTIDA. Alega a parte Reclamada que inexistiu 

comprovação de tentativa da resolução do problema na via administrativa 

e, por isso, não estaria demonstrado o interesse de agir. Em que pese a 

intimidade do tema com o mérito, é possível indeferir desde já a preliminar, 

tendo em vista a inexigibilidade ao consumidor da providência 

administrativa prévia, a justificar a provocação judicial. - COMPLEXIDADE 

DA CAUSA - NECESSIDADE DE PERÍCIA. Rejeito a preliminar, uma vez que 

as provas existentes nos autos se mostram suficientes para a elucidação 

da questão. Mérito. Inexiste vício a obstar o regular prosseguimento do 

feito, bem como, as provas dos autos são suficientes para a solução da 

lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória e pronta a 

reclamação para julgamento antecipado. Nesse sentido: “(...) 4. Ademais, 

não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa, com o 

julgamento antecipado da lide, quando o Tribunal de origem entender 

substancialmente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de 

produção probatória, por se tratar de matéria eminentemente de direito ou 

de fato já provado documentalmente. 5. Agravo interno a que se nega 

provimento. (STJ, AgInt no AREsp 1259929/AM, Rel. Ministro LÁZARO 

GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), 

QUARTA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 27/08/2018) AGRAVO 

INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. ARTS. 489 E 

1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA 

TESTEMUNHAL. INDEFERIMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. POSSE. 

PROVA. AUSÊNCIA. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. 

Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de 

origem, de forma suficientemente ampla e fundamentada, apenas que 

contrariamente ao pretendido pela parte, deve ser afastada a alegada 

violação aos artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil/2015. 2. Não 

configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, 

devidamente fundamentado, sem a produção de prova testemunhal 

considerada dispensável pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado 

dirigir a instrução e deferir a produção probatória que entender necessária 

à formação do seu convencimento. 3. Não cabe, em recurso especial, 

reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 4. Agravo interno 

a que se nega provimento.” (STJ – 4ª T - AgInt no AREsp 1157049/SP – 

relª. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 07/06/2018 - DJe 15/06/2018). 

Grifei. A prova produzida em contestação (gravação de áudio com a 

migração do plano, telas de cadastro, relatório de utilização dos serviços 

etc.), demonstra ausência de elementos para declarar a inexistência da 

dívida e, por conseguinte, ausentes os requisitos necessários à 

configuração da responsabilidade civil. E mais, restou caracterizado que a 

parte Reclamante alterou a verdade dos fatos, evidenciando assim a 

litigância de má-fé, na forma do art. 80, II, do CPC, razão pela qual deverá 

responder pelos seus atos através de indenização. - PEDIDO 

CONTRAPOSTO. Diante da prova produzida pela parte Reclamada, dando 

conta da existência do serviço contratado, sem resistência pela parte 

Reclamante, bem como, diante da ausência de prova de regularidade de 

quitação da parcela discutida na petição inicial, é de se concluir pela sua 

procedência no valor de R$ 640,89 (seiscentos e quarenta reais e oitenta 

e nove centavos). Pelo exposto, com fundamento no art. 487 I, do CPC c.c. 

arts. 80, II, e 81, ambos do CPC, c.c. art. 55, caput, da Lei 9.099/95 c.c. 

Enunciado 136/FONAJE, JULGO IMPROCEDENTE o pedido, para: a) fixar o 

valor da causa em R$ 20.600,89 (vinte mil e seiscentos reais e oitenta e 

nove centavos), correspondente ao proveito econômico pretendido com a 

distribuição da demanda, que deve ser corrigido no sistema Projudi; e, b) 

reconhecer a litigância de má-fé, para condenar a parte Reclamante ao 

pagamento de multa de 5% (cinco por cento) do valor da causa em favor 

da parte Reclamada, custas processuais e honorários advocatícios, estes 

últimos que fixo em 5% (cinco por cento), também incidindo sobre do valor 

da causa, em favor do advogado da parte Reclamada. Ainda, JULGO 

PROCEDENTE o pedido contraposto, a fim de condenar a parte Reclamante 

e efetuar o pagamento do valor de R$ 640,89 (seiscentos e quarenta reais 

e oitenta e nove centavos), acrescido de juros de 1% (um por cento) ao 

mês, e correção monetária (INPC), a contar da contestação, extinguindo o 

feito com julgamento de mérito. Em razão da condenação em litigância de 

má-fé, inaplicáveis ao caso concreto os artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95. Transitada em julgado certifique-se e intimem-se. Após, 

aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em Secretaria e, nada sendo 

requerido, arquive-se. Publicada no sistema PJE. Submeto o presente 

projeto de sentença à homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do 

art. 40, da Lei 9.099/95. Samir Padilha de Oliveira Juiz Leigo SENTENÇA 

Visto, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença, nos termos do art. 40, da 

Lei 9.099/95 c.c. art. 8º, da LCE nº 270/07. Transitada em julgado, 

aguarde-se em Secretaria pelo prazo de 5 (cinco) dias e, nada sendo 

requerido, arquive-se. Walter Pereira de Souza Juiz de Direito em 

Substituição Legal

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004687-56.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CATIELLEN FATIMA FERREIRA CORREA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1004687-56.2019.8.11.0001 Reclamante: 

CATIELLEN FATIMA FERREIRA CORREA Reclamado: BANCO SANTANDER 

S/A PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc... Relatório. Noticia a parte 

Reclamante: - que constatou negativação de seu nome junto ao 

Serasa/SPC pelo débito no valor de R$ 247,02 (duzentos e quarenta e 

sete reais e dois centavos); - que não possui relação jurídica com a 

Requerida. Em defesa a Reclamada aduz: - que ao contrário do que 

sustenta a parte autora, esta possui vínculo jurídico com o banco por meio 

da contratação (0033-2140-000010483308) e utilização do limite 

disponibilizada na Conta Corrente n. 2140-01-048330-8, o qual ficou com 

saldo negativo. Foi juntado contrato assinado e extrato bancário de 

utilização dos serviços. Fundamento e decido. As sentenças nos Juizados 

Especiais obedecerão aos limites traçados no art. 2º e art. 38, da Lei nº 

9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162, 

do FONAJE. Mérito. Inexiste vício a obstar o regular prosseguimento do 

feito, bem como, as provas dos autos são suficientes para a solução da 

lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória e pronta a 

reclamação para julgamento antecipado. “(...) 4. Ademais, não configura 

cerceamento de defesa o julgamento da causa, com o julgamento 

antecipado da lide, quando o Tribunal de origem entender 

substancialmente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de 

produção probatória, por se tratar de matéria eminentemente de direito ou 

de fato já provado documentalmente. 5. Agravo interno a que se nega 

provimento. (STJ, AgInt no AREsp 1259929/AM, Rel. Ministro LÁZARO 

GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), 

QUARTA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 27/08/2018) AGRAVO 

INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. ARTS. 489 E 

1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA 

TESTEMUNHAL. INDEFERIMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. POSSE. 

PROVA. AUSÊNCIA. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. 

Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de 
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origem, de forma suficientemente ampla e fundamentada, apenas que 

contrariamente ao pretendido pela parte, deve ser afastada a alegada 

violação aos artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil/2015. 2. Não 

configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, 

devidamente fundamentado, sem a produção de prova testemunhal 

considerada dispensável pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado 

dirigir a instrução e deferir a produção probatória que entender necessária 

à formação do seu convencimento. 3. Não cabe, em recurso especial, 

reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 4. Agravo interno 

a que se nega provimento.” (STJ – 4ª T - AgInt no AREsp 1157049/SP – 

relª. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 07/06/2018 - DJe 15/06/2018). 

Grifei. A prova produzida em contestação (contrato assinado, cópia do 

documento pessoal da autora, extrato de movimentação financeira, etc.), 

demonstra ausência de elementos para declarar a inexistência da dívida e, 

por conseguinte, ausentes os requisitos necessários à configuração da 

responsabilidade civil. E mais, restou caracterizado que a parte 

Reclamante alterou a verdade dos fatos, evidenciando assim a litigância 

de má-fé, na forma do art. 80, II, do CPC, razão pela qual deverá 

responder pelos seus atos através de indenização. Pelo exposto, com 

fundamento no art. 487 I, do CPC c.c. arts. 80, II, e 81, ambos do CPC, c.c. 

art. 55, caput, da Lei 9.099/95 c.c. Enunciado 136/FONAJE, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido, reconhecendo a litigância de má-fé, para 

condenar a parte Reclamante ao pagamento de multa de 5% (cinco por 

cento) do valor da causa em favor da parte Reclamada, custas 

processuais e honorários advocatícios, estes últimos que fixo em 5% 

(cinco por cento), também incidindo sobre do valor da causa, em favor do 

advogado da parte Reclamada, extinguindo o feito com julgamento de 

mérito. Fica revogada eventual decisão antecipatória já proferida. Em 

razão da condenação em litigância de má-fé, inaplicáveis ao caso 

concreto os artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Transitada em 

julgado certifique-se e intimem-se. Após, aguarde-se o prazo de 5 (cinco) 

dias em Secretaria e, nada sendo requerido, arquive-se. Publicada no 

sistema PJE. Submeto o presente projeto de sentença à homologação do 

MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40, da Lei 9.099/95. Samir Padilha de 

Oliveira Juiz Leigo SENTENÇA Visto, etc. HOMOLOGO o projeto de 

sentença, nos termos do art. 40, da Lei 9.099/95 c.c. art. 8º, da LCE nº 

270/07. Transitada em julgado, aguarde-se em Secretaria pelo prazo de 5 

(cinco) dias e, nada sendo requerido, arquive-se. Walter Pereira de Souza 

Juiz de Direito em Substituição Legal

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004547-22.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON DE OLIVEIRA AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE GOMES DE OLIVEIRA OAB - MT25041/O (ADVOGADO(A))

ALEXANDRE IAQUINTO MATEUS OAB - MT15383-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1004547-22.2019.8.11.0001 Reclamante: 

ROBSON DE OLIVEIRA AMORIM Reclamado: BANCO BRADESCO S.A 

PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Relatório. Noticia a parte Reclamante: 

- que teve seu nome inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pelo 

débito de R$ 88,03 (oitenta e oito reais e três centavos); - que não possui 

relação jurídica com a Reclamada. Fundamento e decido. As sentenças 

nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no art. 2º e art. 

38, da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados 

nº 161 e 162, do FONAJE. Preliminar(es). - AUSÊNCIA DE INTERESSE DE 

AGIR/PRETENSÃO RESISTIDA. Alega a parte Reclamada que inexistiu 

comprovação de tentativa da resolução do problema na via administrativa 

e, por isso, não estaria demonstrado o interesse de agir. Em que pese a 

intimidade do tema com o mérito, é possível indeferir desde já a preliminar, 

tendo em vista a inexigibilidade ao consumidor da providência 

administrativa prévia, a justificar a provocação judicial. - DO 

INDEFERIMENTO DA INICIAL Deixo de acolher a referida preliminar, vez que 

o extrato juntado é válido. Mérito. Inexiste vício a obstar o regular 

prosseguimento do feito, bem como, as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória e 

pronta a reclamação para julgamento antecipado. Nesse sentido: “(...) 4. 

Ademais, não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa, 

com o julgamento antecipado da lide, quando o Tribunal de origem entender 

substancialmente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de 

produção probatória, por se tratar de matéria eminentemente de direito ou 

de fato já provado documentalmente. 5. Agravo interno a que se nega 

provimento. (STJ, AgInt no AREsp 1259929/AM, Rel. Ministro LÁZARO 

GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), 

QUARTA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 27/08/2018) AGRAVO 

INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. ARTS. 489 E 

1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA 

TESTEMUNHAL. INDEFERIMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. POSSE. 

PROVA. AUSÊNCIA. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. 

Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de 

origem, de forma suficientemente ampla e fundamentada, apenas que 

contrariamente ao pretendido pela parte, deve ser afastada a alegada 

violação aos artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil/2015. 2. Não 

configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, 

devidamente fundamentado, sem a produção de prova testemunhal 

considerada dispensável pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado 

dirigir a instrução e deferir a produção probatória que entender necessária 

à formação do seu convencimento. 3. Não cabe, em recurso especial, 

reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 4. Agravo interno 

a que se nega provimento.” (STJ – 4ª T - AgInt no AREsp 1157049/SP – 

relª. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 07/06/2018 - DJe 15/06/2018). 

Grifei. No presente caso, em face da verossimilhança das alegações da 

parte Autora e de sua hipossuficiência, impõe-se a inversão do ônus da 

prova, cabendo à parte Reclamada a comprovação de inexistência de 

falha na prestação do serviço nos termos do art. 6º, VIII, do Código de 

Defesa do Consumidor. Inexiste nos autos a demonstração inequívoca da 

contratação (contrato devidamente assinado; áudio da gravação; e-mail; 

etc...), sendo que “telas de sistemas”, isoladas e eventualmente 

apresentadas, não se prestam a comprovar a relação jurídica entre as 

partes. Portanto, não se desincumbiu a parte Reclamada da obrigação 

processual que lhe competia, nos termos do artigo 373, II, do CPC. No 

caso, caracterizado está o defeito do serviço cuidando-se, portanto, de 

responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, previsto no artigo 14, do 

CDC, respondendo o fornecedor por esse serviço defeituoso. Como 

decorrência da responsabilidade objetiva, para que o prestador do serviço 

possa se desonerar da obrigação de indenizar, deve provar que, tendo 

prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa é exclusiva do 

consumidor ou de terceiro (§3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o 

ônus da prova relativo a essas hipóteses, do prestador do serviço e se 

não a produzir, será responsabilizado. Desta forma, o dano decorrente da 

má prestação do serviço, no caso concreto é “in re ipsa”, ou seja, só a 

negativação indevida já configura dano moral. Nesse sentido: “Ementa: 

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INDEVIDA NEGATIVAÇÃO DO 

AUTOR NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. FALHA NA 

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA 

INDENIZAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. 1. A jurisprudência do STJ somente 

permite a alteração do valor da indenização por danos morais, arbitrado na 

origem, em hipóteses excepcionais, quando manifestamente irrisória ou 

exorbitante a importância fixada. 2. No presente caso, para rever o 

entendimento da Corte de origem, a fim de atender ao apelo do consumidor 

para majorar o valor dos danos morais, seria necessário revolver o 

contexto fático-probatório dos autos. Incidência, na hipótese, da Súmula 7 

do STJ. 3. Recurso Especial não conhecido.” (STJ – 2ª T - REsp 

1692025/SE RECURSO ESPECIAL 2017/0172159-4 – rel. min. Herman 

Benjamin – j. 10/10/2017 – DJe 23/10/2017). Grifei. Insta consignar que a 

parte Reclamante possui outras anotações junto ao SPC/Serasa, no 

entanto, são supervenientes à discutida na presente reclamação, o que 

afasta a incidência da Sumula 385/STJ. Inobstante a não aplicação da 

referida súmula, a existência de outro apontamento, como no presente 

caso, deve ser levado em consideração para fixação do quantum 

indenizatório, permanecendo nos limites da reparação e prevenção, sem 

adentrar na via do enriquecimento sem causa. Por fim, considerando que 

as despesas dedutíveis em imposto de renda das empresas devem 

respeitar o binômio “necessidade e usualidade” (art. 299 do RIR/99 - art. 

47, da Lei 4.506/64), concluo que a presente condenação não poderá ser 
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lançada a título dedutível pela parte Reclamada. Nesse sentido: “Ementa: 

INDENIZAÇÃO - DESPESAS DEDUTÍVEIS DO LUCRO OPERACIONAL. 

INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO - DESPESAS INDEDUTÍVEIS - Os gastos 

com indenizações civis por atos ilícitos não são dedutíveis na apuração da 

base de cálculo do imposto de renda, eis que não se trata de dispêndios 

necessários ou usuais.” (RF - Processo de Consulta nº 271/00 - SRRF/7a 

RF - Dispositivos Legais: RIR/99, arts. 299 e 344 - PN CST 32/81 - Data da 

Decisão: 31.10.2000 - Publicação no DOU: 01.12.20000). Ante o exposto, 

nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido para: a) declarar a inexistência do débito no valor R$ 88,03 (oitenta 

e oito reais e três centavos); b) condenar a parte Reclamada a pagar o 

valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), a título de indenização por danos 

morais, com juros de mora de 1% (um por cento) a.m., a partir do evento 

danoso e, correção monetária (INPC), a partir do arbitramento; c) 

permanecendo a negativação após o trânsito em julgado, informe a parte 

nos autos a fim de que a Secretaria do juízo expeça ofício ao Órgão 

Negativador, para baixa definitiva do registro; e, d) tratando-se de 

condenação, por ato ilícito, não poderá o valor fixado ser dedutível em 

imposto de renda da Empresa Reclamada/condenada, extinguindo o feito, 

com julgamento de mérito. Sem custas e honorários (art. 54 e 55, ambos 

da Lei nº 9.099/95). Transitada em julgado certifique-se e intimem-se. 

Após, aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em Secretaria e, nada sendo 

requerido, arquive-se. Publicada no sistema Pje. Submeto o presente 

projeto de sentença à homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do 

art. 40, da Lei 9.099/95. Samir Padilha de Oliveira Juiz Leigo SENTENÇA 

Visto, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença, nos termos do art. 40, da 

Lei 9.099/95 c.c. art. 8º, da LCE nº 270/07. Transitada em julgado, 

aguarde-se em Secretaria pelo prazo de 5 (cinco) dias e, nada sendo 

requerido, arquive-se. Walter Pereira de Souza Juiz de Direito em 

Substituição Legal

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007288-35.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GERSON CAMPOS DO PRADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDNA NUNES CORREA MARQUES OAB - MT10529/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

Processo: 1007288-35.2019.8.11.0001 Reclamante: GERSON CAMPOS DO 

PRADO Reclamado: VIVO S.A PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc... 

Relatório. Noticia a parte Reclamante: - que constatou negativação de seu 

nome junto ao Serasa/SPC pelo débito no valor de R$ 267,00(duzentos e 

sessenta e sete reais); - que não possui relação jurídica com a Requerida. 

Em defesa a Reclamada aduz: - que ao contrário do que sustenta a parte 

autora, houve a habilitação da linha (65) 99902 0504 em 27/06/2018, no 

plano VIVO CONTROLE, com diversas faturas inadimplidas. Foi juntado 

contrato assinado, cópia do documento pessoal do Reclamante e faturas 

de utilização dos serviços. Fundamento e decido. As sentenças nos 

Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no art. 2º e art. 38, da 

Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 

162, do FONAJE. Preliminares - DO VALOR DA CAUSA. Resta evidenciar 

que o valor dado à causa é discrepante daquele pretendido a este título, 

em evidente descumprimento do art. 292, V, do Novo Código de Processo 

Civil c.c. Enunciado nº 39/FONAJE. No caso, inviabilizada a possibilidade 

de correção pela parte, nesta fase. No caso concreto, havendo 

representação técnica por Advogado e não tendo sido indicado o valor do 

dano moral perseguido e/ou sendo este discrepante com a pretensão, o 

limite do valor da causa deve ser corrigido, nos termos do art. 292, §3º, do 

CPC, para o teto admitido nos Juizados Especiais. Fixo, portanto, o valor 

da causa em R$ 15.267,00 (quinze mil e duzentos e sessenta e sete 

reais), correspondente ao proveito econômico pretendido com a 

distribuição da demanda. - DA AUSENCIA DO DOCUMENTO 

INDISPENSÁVEL Deixo de acolher a referida preliminar, vez que o extrato 

juntado é válido. -AUSENCIA DA PRETENSÃO RESISTIDA Rejeito a 

preliminar, haja vista não estar condicionada a prestação jurisdicional ao 

esgotamento da via administrativa. -DA IVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA No 

caso, é oportuno esclarecer que a relação travada entre as partes é de 

natureza consumerista, nos termos do artigo 17 do CDC, devendo ser 

aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do 

Consumidor, inclusive a inversão do ônus da prova, preconizada no artigo 

6º, VIII. Mérito. Inexiste vício a obstar o regular prosseguimento do feito, 

bem como, as provas dos autos são suficientes para a solução da lide, 

sendo, portanto, dispensável dilação probatória e pronta a reclamação 

para julgamento antecipado. “(...) 4. Ademais, não configura cerceamento 

de defesa o julgamento da causa, com o julgamento antecipado da lide, 

quando o Tribunal de origem entender substancialmente instruído o feito, 

declarando a prescindibilidade de produção probatória, por se tratar de 

matéria eminentemente de direito ou de fato já provado documentalmente. 

5. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ, AgInt no AREsp 

1259929/AM, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR 

CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 

21/08/2018, DJe 27/08/2018) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. NÃO 

OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA TESTEMUNHAL. 

INDEFERIMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. POSSE. PROVA. AUSÊNCIA. 

REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. Se as questões 

trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma 

suficientemente ampla e fundamentada, apenas que contrariamente ao 

pretendido pela parte, deve ser afastada a alegada violação aos artigos 

489 e 1.022 do Código de Processo Civil/2015. 2. Não configura 

cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, devidamente 

fundamentado, sem a produção de prova testemunhal considerada 

dispensável pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado dirigir a instrução 

e deferir a produção probatória que entender necessária à formação do 

seu convencimento. 3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria 

fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 4. Agravo interno a que se nega 

provimento.” (STJ – 4ª T - AgInt no AREsp 1157049/SP – relª. Ministra 

MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 07/06/2018 - DJe 15/06/2018). Grifei. A 

prova produzida em contestação (contrato assinado, faturas de utilização, 

cópia do documento pessoal, etc.), demonstra ausência de elementos 

para declarar a inexistência da dívida e, por conseguinte, ausentes os 

requisitos necessários à configuração da responsabilidade civil. E mais, 

restou caracterizado que a parte Reclamante alterou a verdade dos fatos, 

evidenciando assim a litigância de má-fé, na forma do art. 80, II, do CPC, 

razão pela qual deverá responder pelos seus atos através de 

indenização. - PEDIDO CONTRAPOSTO. Diante da prova produzida pela 

parte Reclamada, dando conta da existência do serviço contratado, sem 

resistência pela parte Reclamante, bem como, diante da ausência de prova 

de regularidade de quitação da parcela discutida na petição inicial, é de se 

concluir pela sua procedência no valor de R$ 267,00 (duzentos e 

sessenta e sete reais). Pelo exposto, com fundamento no art. 487 I, do 

CPC c.c. arts. 80, II, e 81, ambos do CPC, c.c. art. 55, caput, da Lei 

9.099/95 c.c. Enunciado 136/FONAJE, JULGO IMPROCEDENTE o pedido, 

para: a) fixar o valor da causa em R$ 15.267,00 (quinze mil e duzentos e 

sessenta e sete reais), correspondente ao proveito econômico pretendido 

com a distribuição da demanda, que deve ser corrigido no sistema Projudi; 

e, b) reconhecer a litigância de má-fé, para condenar a parte Reclamante 

ao pagamento de multa de 5% (cinco por cento) do valor da causa em 

favor da parte Reclamada, custas processuais e honorários advocatícios, 

estes últimos que fixo em 5% (cinco por cento), também incidindo sobre do 

valor da causa, em favor do advogado da parte Reclamada. Ainda, JULGO 

PROCEDENTE o pedido contraposto, a fim de condenar a parte Reclamante 

e efetuar o pagamento do valor de R$ 267,00 (duzentos e sessenta e sete 

reais), acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, e correção 

monetária (INPC), a contar da contestação, extinguindo o feito com 

julgamento de mérito. extinguindo o feito com julgamento de mérito. Fica 

revogada eventual decisão antecipatória já proferida. Em razão da 

condenação em litigância de má-fé, inaplicáveis ao caso concreto os 

artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado 

certifique-se e intimem-se. Após, aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em 

Secretaria e, nada sendo requerido, arquive-se. Publicada no sistema PJE. 

Submeto o presente projeto de sentença à homologação do MM. Juiz 

Togado, nos termos do art. 40, da Lei 9.099/95. Samir Padilha de Oliveira 

Juiz Leigo SENTENÇA Visto, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença, nos 

termos do art. 40, da Lei 9.099/95 c.c. art. 8º, da LCE nº 270/07. 

Transitada em julgado, aguarde-se em Secretaria pelo prazo de 5 (cinco) 

dias e, nada sendo requerido, arquive-se. Walter Pereira de Souza Juiz de 

Direito em Substituição Legal

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1013196-73.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SAMARA RAMOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO BORGES PORTO OAB - MT2854/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1013196-73.2019.8.11.0001 Reclamante: 

SAMARA RAMOS DA SILVA Reclamado: ENERGISA MATO GROSSO – 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc... 

Relatório. O cerne da controvérsia consiste em analisar a legitimidade da 

inserção do nome da parte Reclamante no cadastro de inadimplentes, haja 

vista a alegação de que não possui débitos com a Reclamada, 

desconhecendo a origem das cobranças dos valores de R$ 41,20 

(quarenta e um reais e vinte centavos), R$ 53,31 (cinquenta e três reais e 

trinta e um centavos), R$ 41,20 (quarenta e um reais e vinte centavos) e 

R$ 143,56 (cento e quarenta e três reais e cinquenta e seis centavos), 

que ensejaram as anotações junto ao Serasa. Fundamento e decido. As 

sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no art. 

2º e art. 38, da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. 

Enunciados nº 161 e 162, do FONAJE. Preliminar(es). - DO VALOR DA 

CAUSA. Resta evidenciar que o valor dado à causa é discrepante daquele 

pretendido a este título, em evidente descumprimento do art. 292, V, do 

Novo Código de Processo Civil c.c. Enunciado nº 39/FONAJE. No caso, 

inviabilizada a possibilidade de correção pela parte, nesta fase. No caso 

concreto, havendo representação técnica por Advogado e não tendo sido 

indicado o valor do dano moral perseguido e/ou sendo este discrepante 

com a pretensão, o limite do valor da causa deve ser corrigido, nos termos 

do art. 292, §3º, do CPC, para o teto admitido nos Juizados Especiais. Fixo, 

portanto, o valor da causa em R$ 20.239,27 (vinte mil duzentos e trinta e 

nove reais e vinte e sete centavos), correspondente ao proveito 

econômico pretendido com a distribuição da demanda. - DA PRESCRIÇÃO. 

O termo inicial para a contagem da prescrição não é a data da inclusão 

dos dados da parte Reclamante no órgão restritivo de crédito, mas sim a 

data do conhecimento sobre a negativação (Teoria da “actio nata” – ação 

ajuizável). Segundo o princípio da “actio nata”, a ação só nasce para o 

titular do direito vulnerado quando este toma ciência da lesão daí 

decorrente, iniciando-se a partir de então, o curso do prazo prescricional. 

Deste modo, havendo presunção de que a parte Reclamante ajuizou a 

demanda tão logo tomou conhecimento do fato, sem a competente 

demonstração do contrário pela parte Reclamada, não há que se falar em 

prescrição. Indefiro a preliminar. - DA JUNTADA DE COMPROVANTE 

ORIGINAL DE NEGATIVAÇÃO Deixo de acolher a preliminar, uma vez que, 

o documento acostado pela parte Reclamante ser válido e suficiente para 

a análise da demanda. Mérito. Inexiste vício a obstar o regular 

prosseguimento do feito, bem como, as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória e 

pronta a reclamação para julgamento antecipado. “(...) 4. Ademais, não 

configura cerceamento de defesa o julgamento da causa, com o 

julgamento antecipado da lide, quando o Tribunal de origem entender 

substancialmente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de 

produção probatória, por se tratar de matéria eminentemente de direito ou 

de fato já provado documentalmente. 5. Agravo interno a que se nega 

provimento. (STJ, AgInt no AREsp 1259929/AM, Rel. Ministro LÁZARO 

GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), 

QUARTA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 27/08/2018) AGRAVO 

INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. ARTS. 489 E 

1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA 

TESTEMUNHAL. INDEFERIMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. POSSE. 

PROVA. AUSÊNCIA. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. 

Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de 

origem, de forma suficientemente ampla e fundamentada, apenas que 

contrariamente ao pretendido pela parte, deve ser afastada a alegada 

violação aos artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil/2015. 2. Não 

configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, 

devidamente fundamentado, sem a produção de prova testemunhal 

considerada dispensável pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado 

dirigir a instrução e deferir a produção probatória que entender necessária 

à formação do seu convencimento. 3. Não cabe, em recurso especial, 

reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 4. Agravo interno 

a que se nega provimento.” (STJ – 4ª T - AgInt no AREsp 1157049/SP – 

relª. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 07/06/2018 - DJe 15/06/2018). 

Grifei. No presente caso, em face da verossimilhança das alegações da 

parte Autora e de sua hipossuficiência, impõe-se a inversão do ônus da 

prova, cabendo à parte Reclamada a comprovação de inexistência de 

falha na prestação do serviço nos termos do art. 6º, VIII, do Código de 

Defesa do Consumidor. Inexiste nos autos a demonstração inequívoca da 

contratação de serviços referente aos contratos objeto do processo 

(contrato devidamente assinado; áudio da gravação; e-mail; etc...), sendo 

que “telas de sistemas”, isoladas e eventualmente apresentadas, não se 

prestam a comprovar a relação jurídica entre as partes. Portanto, não se 

desincumbiu a parte Reclamante da obrigação processual que lhe 

competia, nos termos do artigo 373, II, do CPC. No caso, caracterizado 

está o defeito do serviço, cuidando-se, portanto, de responsabilidade 

objetiva pelo fato do serviço, previsto no artigo 14, do CDC, respondendo 

o fornecedor por esse serviço defeituoso. Como decorrência da 

responsabilidade objetiva, para que o prestador do serviço possa se 

desonerar da obrigação de indenizar, deve provar que, tendo prestado o 

serviço, o defeito inexiste ou a culpa é exclusiva do consumidor ou de 

terceiro (§3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova relativo 

a essas hipóteses, do prestador do serviço e se não a produzir, será 

responsabilizado. Desta forma, o dano decorrente da má prestação do 

serviço, no caso concreto é “in re ipsa”, ou seja, só a negativação 

indevida já configura dano moral. Nesse sentido: “Ementa: PROCESSUAL 

CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INDEVIDA NEGATIVAÇÃO DO 

AUTOR NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. FALHA NA 

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA 

INDENIZAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. 1. A jurisprudência do STJ somente 

permite a alteração do valor da indenização por danos morais, arbitrado na 

origem, em hipóteses excepcionais, quando manifestamente irrisória ou 

exorbitante a importância fixada. 2. No presente caso, para rever o 

entendimento da Corte de origem, a fim de atender ao apelo do consumidor 

para majorar o valor dos danos morais, seria necessário revolver o 

contexto fático-probatório dos autos. Incidência, na hipótese, da Súmula 7 

do STJ. 3. Recurso Especial não conhecido.” (STJ – 2ª T - REsp 

1692025/SE RECURSO ESPECIAL 2017/0172159-4 – rel. min. Herman 

Benjamin – j. 10/10/2017 – DJe 23/10/2017). Grifei. O dano moral 

decorrente da negativação indevida, valorando as condições do caso 

concreto, deve permanecer nos limites da reparação e prevenção, sem 

adentrar na via do enriquecimento sem causa. - PEDIDO CONTRAPOSTO. 

Diante da conclusão já proferida em relação ao pedido principal, é de se 

reconhecer improcedente, por decorrência lógica, o pedido contraposto. 

Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgo PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido, para: a) fixar o valor da causa em R$ 20.239,27 

(vinte mil duzentos e trinta e nove reais e vinte e sete centavos), 

correspondente ao proveito econômico pretendido com a distribuição da 

demanda, que deve ser corrigido no sistema Projudi; b) declarar a 

inexistência dos débitos nos valores de R$ 41,20 (quarenta e um reais e 

vinte centavos), contrato n. 07.0000020151632715890, R$ 53,31 

(cinquenta e três reais e trinta e um centavos), contrato n. 

07.0000020151648665602, R$ 41,20 (quarenta e um reais e vinte 

centavos), contrato n. 07.0000020151632715843, e R$ 143,56 (cento e 

quarenta e três reais e cinquenta e seis centavos), contrato n. 

07.0000020151526649661; c) condenar a parte Reclamada a pagar o 

valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos 

morais, com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do 

evento danoso e, correção monetária (INPC), a partir do arbitramento; d) 

permanecendo a negativação após o trânsito em julgado, informe a parte 

nos autos a fim de que a Secretaria do juízo expeça ofício ao Órgão 

Negativador, para baixa definitiva do registro; e, e) tratando-se de 

condenação, por ato ilícito, não poderá o valor fixado ser dedutível em 

imposto de renda da Empresa Reclamada/condenada, extinguindo o feito, 

com julgamento de mérito. Sem custas e honorários (art. 54 e 55, ambos 

da Lei nº 9.099/95). Transitada em julgado certifique-se e intimem-se. 

Após, aguarde-se o prazo de 05 (cinco) dias em Secretaria e, nada sendo 
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requerido, arquive-se. Publicada no sistema Pje. Submeto o presente 

projeto de sentença à homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do 

art. 40, da Lei 9.099/95. Samir Padilha de Oliveira Juiz Leigo SENTENÇA 

Visto, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença, nos termos do art. 40, da 

Lei 9.099/95 c.c. art. 8º, da LCE nº 270/07. Transitada em julgado, 

aguarde-se em Secretaria pelo prazo de 5 (cinco) dias e, nada sendo 

requerido, arquive-se. Walter Pereira de Souza Juiz de Direito em 

Substituição Legal

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004445-97.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO TOLENTINO DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Milton Correa de Moraes OAB - MT6664-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LAZARO JOSE GOMES JUNIOR OAB - MT8194-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1004445-97.2019.8.11.0001 

Reclamante: BENEDITO TOLENTINO DE MORAES Reclamado: CREFISA S/A 

CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos, etc. Relatório dispensado. Fundamento e decido. As sentenças 

nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no art. 2º e art. 

38, da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados 

nº 161 e 162, do FONAJE. Mérito. No caso concreto, a parte Reclamante 

se opõe à contratação da modalidade de empréstimo, pretendendo a ampla 

revisão dos respectivos termos, inclusive com alteração do produto 

contratado. A aferição/verificação da existência de nulidade na forma de 

contratação noticiada e suas eventuais implicações (pagamentos, juros, 

repetição, etc...), bem como dos descontos realizados, exige/demanda a 

produção de prova pericial dotada de complexidade técnica, para efeito de 

definir-se, com grau mínimo de segurança, sobre as questões delineadas 

na inicial e seus desdobramentos. Nesse sentido: “Ementa: RECURSO 

INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO 

EFETIVADO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO NA MODALIDADE RMC – 

RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. 

PRETENSÃO DA PARTE DE CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO PESSOAL COM 

REVISÃO DE CLÁUSULAS E ENCARGOS. IMPOSSIBILIDADE, NO RITO DO 

JUIZADO ESPECIAL. DEMANDA COM CARÁTER REVISIONAL. SENTENÇA 

ILÍQUIDA. COMPLEXIDADE DA CAUSA. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS, CONFORME ART. 51, II, LEI 9099/95. EXTINÇÃO DO FEITO, SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PRELIMINAR DE COMPLEXIDADE DA CAUSA 

ACOLHIDA. RECURSO PROVIDO, PARA EXTINGUIR O FEITO, SEM, 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO. UNÂNIME.” (TJRS – 2ª T – RI Nº 

0001517-83.2019.8.21.9000 – relª. juíza ELAINE MARIA CANTO DA 

FONSECA – j. 31/07/2019). Grifei. O feito é próprio de apreciação no juízo 

comum, onde a instrução processual com inafastável realização de perícia 

técnica poderá, com segurança, identificar a existência ou não de razão 

nos pleitos aqui apresentados. Isto posto, com fulcro no art. 51, II, da Lei 

nº 9.099/95 c.c. art. 485, do CPC, DECLARO a incompetência deste Juízo 

para processar e julgar o presente feito, e, em consequência, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, sem apreciação do mérito. Sem custas e 

honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). Transitada em julgado 

certifique-se e intimem-se. Após, aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em 

Secretaria e, nada sendo requerido, arquive-se. Publicada no sistema PJE. 

Submeto o presente projeto de sentença à homologação do MM. Juiz 

Togado, nos termos do art. 40, da Lei 9.099/95. Samir Padilha de Oliveira 

Juiz Leigo SENTENÇA Visto, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença, nos 

termos do art. 40, da Lei 9.099/95 c.c. art. 8º, da LCE nº 270/07. 

Transitada em julgado, aguarde-se em Secretaria pelo prazo de 5 (cinco) 

dias e, nada sendo requerido, arquive-se. Walter Pereira de Souza Juiz de 

Direito em Substituição Legal

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016544-02.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LINDAMAR SILVESTRE DA ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ANGELO DE MACEDO OAB - MT6811-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EMILENE SOYANE DA SILVA MATOS OAB - MT17703-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1016544-02.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: LINDAMAR SILVESTRE DA ROCHA REQUERIDO: CENTRAIS 

ELETRICAS DO PARA S .A .  -  CELPA  P r o c e s s o: 

1016544-02.2019.8.11.0001 Reclamante: LINDAMAR SILVESTRE DA 

ROCHA Reclamado: CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPA Vistos, 

etc... Relatório. Noticia a parte Reclamante: - que vem sofrendo cobranças 

indevidas, constatando registro de negativação indevida em seu nome; - 

que não utiliza os serviços da Reclamada pois não mais reside na cidade 

de Santarém. Em defesa a Reclamada aduz: - que em atendimento a 

solicitação de alteração de titularidade da unidade consumidora para o 

nome da parte Autora, com apresentação do contrato de locação, agiu no 

exercício regular do direito, pois inexistente novo pedido de alteração de 

titularidade. A demonstrar a licitude da cobrança, juntou solicitação 

administrativa, contrato de locação, documento pessoal da parte Autora 

etc. Fundamento e decido. As sentenças nos Juizados Especiais 

obedecerão aos limites traçados no art. 2º e art. 38, da Lei nº 9.099/95 

c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162, do 

FONAJE. Mérito. Inexiste vício a obstar o regular prosseguimento do feito, 

bem como, as provas dos autos sendo suficientes para a solução da lide 

ou havendo pedido de julgamento, revela-se dispensável a dilação 

probatória e pronta a reclamação para julgamento antecipado. Nesse 

sentido: “(...) 4. Ademais, não configura cerceamento de defesa o 

julgamento da causa, com o julgamento antecipado da lide, quando o 

Tribunal de origem entender substancialmente instruído o feito, declarando 

a prescindibilidade de produção probatória, por se tratar de matéria 

eminentemente de direito ou de fato já provado documentalmente. 5. 

Agravo interno a que se nega provimento. (STJ, AgInt no AREsp 

1259929/AM, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR 

CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 

21/08/2018, DJe 27/08/2018) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. NÃO 

OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA TESTEMUNHAL. 

INDEFERIMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. POSSE. PROVA. AUSÊNCIA. 

REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. Se as questões 

trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma 

suficientemente ampla e fundamentada, apenas que contrariamente ao 

pretendido pela parte, deve ser afastada a alegada violação aos artigos 

489 e 1.022 do Código de Processo Civil/2015. 2. Não configura 

cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, devidamente 

fundamentado, sem a produção de prova testemunhal considerada 

dispensável pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado dirigir a instrução 

e deferir a produção probatória que entender necessária à formação do 

seu convencimento. 3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria 

fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 4. Agravo interno a que se nega 

provimento.” (STJ – 4ª T - AgInt no AREsp 1157049/SP – relª. Ministra 

MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 07/06/2018 - DJe 15/06/2018). Grifei. A 

prova produzida em contestação (termo de solicitação de alteração da 

titularidade assinado, contrato de locação, documentos pessoais, etc.), 

demonstra ausência de elementos para declarar a inexistência da dívida e, 

por conseguinte, ausentes os requisitos necessários à configuração da 

responsabilidade civil. No mais, a busca pela tutela jurisdicional, não torna 

a parte Reclamante litigante de má-fé. - PEDIDO CONTRAPOSTO. Diante da 

prova produzida pela parte Reclamada, dando conta da existência do 

serviço contratado, sem resistência pela parte Reclamante, bem como, 

diante da ausência de prova de regularidade de quitação da parcela 

discutida na petição inicial, é de se concluir pela sua procedência no valor 

de R$ 1.023,85 (mil e vinte e três reais e oitenta e cinco centavos). Pelo 

exposto, com fundamento no art. 487 I, do CPC c.c. arts. 80, II, e 81, 

ambos do CPC, c.c. art. 55, caput, da Lei 9.099/95 c.c. Enunciado 

136/FONAJE, JULGO IMPROCEDENTE o pedido e JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido contraposto, a fim de condenar a parte Reclamante 

e efetuar o pagamento do valor de R$ 1.023,85 (mil e vinte e três reais e 

oitenta e cinco centavos), acrescido de juros de 1% (um por cento) ao 
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mês, e correção monetária (INPC), a contar da contestação, extinguindo o 

feito com julgamento de mérito. Fica revogada eventual decisão 

antecipatória já proferida. Sem custas e honorários (art. 54 e 55, ambos 

da Lei nº 9.099/95). Transitada em julgado certifique-se e intimem-se. 

Após, aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em Secretaria e, nada sendo 

requerido, arquive-se. Publicada no sistema PJE. Submeto o presente 

projeto de sentença à homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do 

art. 40, da Lei 9.099/95. Bruna Gomes Lins Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, 

etc. HOMOLOGO o projeto de sentença proferido pelo Juiz Leigo, nos 

termos do artigo 40 da Lei 9.099/95, para que surtam os devidos e legais 

efeitos. Intimem-se. Cumpra-se. WALTER PEREIRA DE SOUZA Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020488-12.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GARCA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAIO MELLI ARISI OAB - MT21848/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI OAB - SP242289-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1020488-12.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

GARCA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA REQUERIDO: AGUAS 

CUIABÁ S/A PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Relatório. GARCA 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA pretende a revisão de fatura de 

consumo de água, com vencimento em julho/2019, no valor de R$ 1.201,80 

(um mil, duzentos e um reais e oitenta centavos), por entender 

incompatível com a média de consumo. Fundamento e decido. As 

sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no art. 

2º e art. 38, da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. 

Enunciados nº 161 e 162, do FONAJE. Mérito. A legitimidade “ad causam” 

para o sistema dos Juizados Especiais, adota as regras do artigo 8º, § 1º, 

inciso I, da Lei nº 9.099/95: “... § 1o Somente serão admitidas a propor 

ação perante o Juizado Especial: (...) II – as pessoas enquadradas como 

microempreendedores individuais, microempresas e empresas de pequeno 

porte na forma da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006;” Os 

Juizados Especiais objetivam, especificamente, a defesa de direitos 

individuais do cidadão, pessoa física, ou das pessoas jurídicas definidas 

como microempresas ou de pequeno porte, motivo pelo qual somente 

estes podem ser partes no respectivo processo. No caso, verifico, da 

Certidão Simplifica emitida pela JUCEMAT (id. 28145792), que a parte 

Reclamante não se enquadra como microempresa ou empresa de pequeno 

porte. Concluo, portanto, que a referida parte não se enquadra no rol 

taxativo de legitimados para demandar perante o Juizado Especial Cível. 

Nesse sentido: “EMENTA POLO PASSIVO FORMADO POR SOCIEDADE 

LIMITADA NÃO ENQUADRADA COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE 

PEQUENO PORTE. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS FAZENDÁRIOS. Trata-se de recurso interposto nos autos de 

ação cujo polo ativo está formado por sociedade simples não enquadrada 

como microempresa ou empresa de pequeno porte, em afronta à regra do 

artigo 5.º , inciso I da Lei n.º 12.153 /09, acerca de quem pode ser parte 

perante este Juizado Especializado. Não se enquadrando um dos litigantes 

na definição do dispositivo legal citado, não podem ser parte em ações de 

competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública. Verificada 

hipótese de incompetência absoluta, impõe-se, de ofício, a declinação da 

competência ao Juízo Comum, tornando-se nulos os atos decisórios 

praticados até então. DECLINADA A COMPETÊNCIA. RECURSO 

INOMINADO PREJUDICADO. UNÂNIME”. (TJ-RS – 2ª TR – RI nº 

71007623580 - Rel.: Mauro Caum Gonçalves – J. em 27/06/2018). Grifei. 

Isto posto, com fundamento no artigo 8º, § 1º, inciso II, c.c. art. 51, IV, da 

Lei nº 9.099/95 c.c. art. 485, VI, do CPC, reconheço a ilegitimidade ativa, 

JULGANDO EXTINTO o presente feito, sem apreciação do mérito. Sem 

custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). Transitada 

em julgado certifique-se e intimem-se. Após, aguarde-se o prazo de 5 

(cinco) dias em Secretaria e, nada sendo requerido, arquive-se. Publicada 

no sistema Projudi. Submeto o presente projeto de sentença à 

homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. 

Yasmin Penteado Baggio de Carvalho Juíza Leiga SENTENÇA Visto, etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença, nos termos do art. 40, da Lei 9.099/95 

c.c. art. 8º, da LCE nº 270/07. Transitada em julgado, aguarde-se em 

Secretaria pelo prazo de 5 (cinco) dias e, nada sendo requerido, 

arquive-se. Walter Pereira de Souza Juiz de Direito - II

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014311-32.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

COMERCIAL DE ALIMENTOS PANTANAL LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUDSON ROQUE BOBATO SCHMITT OAB - MT14360-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1014311-32.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

COMERCIAL DE ALIMENTOS PANTANAL LTDA - ME REQUERIDO: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, BANCO 

SANTANDER (BRASIL) S.A. PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. 

Dispensado o relatório. Fundamento e decido. As sentenças nos Juizados 

Especiais obedecerão aos limites traçados no art. 2º e art. 38 da Lei nº 

9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162 

do FONAJE. Preliminares. - DA INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO – CAPACIDADE 

PROCESSUAL DA RECLAMANTE – COMPLEXIDADE DO FEITO. 

Comprovado o enquadramento da Reclamante como microempresa (id. 

25519473), inequívoca a competência dos Juizados Especiais para cuidar 

das ações por ela propostas. Ademais, deixo de acolher a preliminar de 

incompetência deste juízo, em razão da necessidade de realização de 

perícia, visto que as provas produzidas nos autos são suficientes para 

julgamento da controvérsia trazida ao conhecimento do Poder Judiciário. - 

DA ILEGITIMIDADE PASSIVA E DA NECESSÁRIA INTERVENÇÃO DE 

TERCEIRO - DENUNCIAÇÃO À LIDE. As presentes preliminares se 

confundem com o mérito e com ele serão analisadas. Mérito. Inexiste vício 

a obstar o regular prosseguimento do feito, bem como, as provas dos 

autos sendo suficientes para a solução da lide ou havendo pedido de 

julgamento, revela-se dispensável a dilação probatória e pronta a 

reclamação para julgamento antecipado. Nesse sentido: “(...) 4. Ademais, 

não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa, com o 

julgamento antecipado da lide, quando o Tribunal de origem entender 

substancialmente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de 

produção probatória, por se tratar de matéria eminentemente de direito ou 

de fato já provado documentalmente. 5. Agravo interno a que se nega 

provimento. (STJ, AgInt no AREsp 1259929/AM, Rel. Ministro LÁZARO 

GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), 

QUARTA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 27/08/2018) AGRAVO 

INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. ARTS. 489 E 

1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA 

TESTEMUNHAL. INDEFERIMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. POSSE. 

PROVA. AUSÊNCIA. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. 

Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de 

origem, de forma suficientemente ampla e fundamentada, apenas que 

contrariamente ao pretendido pela parte, deve ser afastada a alegada 

violação aos artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil/2015. 2. Não 

configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, 

devidamente fundamentado, sem a produção de prova testemunhal 

considerada dispensável pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado 

dirigir a instrução e deferir a produção probatória que entender necessária 

à formação do seu convencimento. 3. Não cabe, em recurso especial, 

reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 4. Agravo interno 

a que se nega provimento.” (STJ – 4ª T - AgInt no AREsp 1157049/SP – 

relª. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 07/06/2018 - DJe 15/06/2018). 

Grifei. A parte Reclamante pretende a devolução em dobro do valor pago 
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em boleto fraudado (R$ 19.402,23 - dezenove mil, quatrocentos e dois 

reais e vinte e três centavos), porquanto emitido com as informações dos 

Reclamados, todavia, creditado em favor de terceiro, além da indenização 

pelos danos morais decorrentes. Em defesa, ambos os Reclamados 

atribuem a responsabilidade pelos fatos narrados na petição inicial a 

terceiro identificado como Márcio da Silva Barbosa (empresário individual), 

beneficiário do pagamento realizado por meio do boleto fraudado. No 

presente caso, em face da verossimilhança das alegações da parte 

Autora, destinatária final dos serviços discutidos, e de sua 

hipossuficiência, impõe-se a manutenção da inversão do ônus da prova, 

cabendo às partes Reclamadas a comprovação de inexistência de falha 

na prestação do serviço, nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa 

do Consumidor. A emissão de boleto fraudulento contendo a aparência 

dos Reclamados como credor/emissor é fato incontroverso. Do conjunto 

fático-probatório encartado aos autos, observa-se que a Reclamante 

efetuou o pagamento do boleto em estrita boa-fé (id. 25519462 e 

25519459), uma vez que o documento fraudado foi enviado pelo mesmo 

meio de envio dos boletos originais, com valor correspondente ao débito e 

contendo os mesmos dados de identificação do serviço prestado (número 

da nota fiscal, composição do consumo de energia elétrica) e do boleto 

bancário (nº documento, agência/código beneficiário, data 

processamento, etc.), impedindo o conhecimento da sua natureza 

fraudulenta. Apenas a numeração do código de barras e o banco emissor 

foram modificados, para constar dados que correspondem ao banco 

Reclamado, onde mantida a conta do favorecido com o pagamento, 

inviabilizando a detecção da fraude e demonstrando perfeita sincronia na 

utilização do sistema bancário (de informática) da instituição financeira. 

Nesse contexto, tem-se precedente do Superior Tribunal de Justiça, 

segundo o qual: "(...) É válido o pagamento realizado de boa-fé a pessoa 

que se apresenta com aparência de ser credor ou seu legítimo 

representante. Para que o erro no pagamento seja escusável, é 

necessária a existência de elementos suficientes para induzir e 

convencer o devedor diligente de que quem recebe é o verdadeiro credor 

ou seu legítimo representante (...)" (STJ – 4ª T - AgRg no AREsp 

72.750/RS - Rel. Min. ANTONIO CARLOS FERREIRA – J. em 19/02/2013 - 

DJe 28/02/2013) Restou evidenciado o uso dos dados disponibilizados por 

ambos os Reclamados para gerar o documento fraudulento, de modo que 

nítida a falha na prestação do serviço dos Reclamados, que, ao 

disponibilizarem aos clientes os serviços de pagamento/cobrança via 

internet, não prestaram as medidas necessárias para evitar que situações 

como a presente ocorram. Pela teoria do risco do empreendimento, todo 

aquele que se disponha a exercer alguma atividade no campo de 

fornecimento de serviços, tem o dever de responder pelos fatos 

resultantes do empreendimento, independentemente de culpa. A 

responsabilidade decorre do simples fato de dispor-se alguém a executar 

determinados serviços e o defeito do serviço é um dos pressupostos da 

responsabilidade por danos nas relações de consumo. No caso, 

caracterizado está o defeito do serviço, cuidando-se, portanto, de 

responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, previsto no artigo 14 do 

CDC, respondendo os fornecedores por esse serviço defeituoso. Como 

decorrência da responsabilidade objetiva, para que o prestador do serviço 

possa se desonerar da obrigação de indenizar, deve provar que, tendo 

prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa é exclusiva do 

consumidor ou de terceiro (§3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o 

ônus da prova relativo a essas hipóteses do prestador do serviço e, se 

não a produzir, será responsabilizado. Assim, demonstrada a 

responsabilidade civil das partes Reclamadas, por motivo de fortuito 

interno, devem ser condenadas a indenizar a parte Reclamante pelos 

danos causados da falha de seus sistemas e buscar, por meios próprios, 

os verdadeiros responsáveis pela retirada do dinheiro e ressarcir-se dos 

prejuízos decorrentes. Nesse sentido: “Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. 

RESPONSABILIDADE CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO 

CONDENATÓRIA. DANOS MORAIS E MATERIAIS. FRAUDE. BOLETO. - 

PARCIAL PROCEDÊNCIA NA ORIGEM. RECURSO DO RÉU. (1) 

ILEGITIMIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. BOLETO. FRAUDE NA EMISSÃO. SÍTIO 

ELETRÔNICO. PAGAMENTO À CONTA DIVERSA. RESPONSABILIDADE DO 

BANCO. ACERTO. - "Ao disponibilizar os serviços bancários através de 

meio eletrônico, os bancos assumem a responsabilidade de reparar os 

danos que decorram da falha de segurança no contado com o 

consumidor, como o caso de adulteração e fraude em boletos bancários. 

A obrigação de ofertar segurança às operações realizadas através da 

internet não é do consumidor, e sim da instituição financeira" (TJDFT, AC 

n. 20150110360593, rel. Des. Alfeu Machado, j. em 21.06.2017). (2) 

SUCUMBÊNCIA. REDISTRIBUIÇÃO. ACOLHIMENTO. - Em atenção ao parcial 

acolhimento dos pedidos iniciais, altera-se a sentença para redistribuir os 

ônus sucumbenciais, que devem ser arcados em igual proporção pelas 

partes. SENTENÇA ALTERADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO”. 

(TJSC – 5ª Câmara de Direito Civil – AC nº 0322850-27.2014.8.24.0038 – 

Rel. Des. Henry Petry Junior - J. em 17-10-2017). Grifei. “EMENTA: 

FRAUDE EM BOLETO BANCÁRIO DECORRENTE DE INVASÃO DE SISTEMA 

DA EMPRESA CREDORA. PAGAMENTO DO BOLETO FALSIFICADO 

EFETUADO PELA AUTORA QUE DESCONHECIA A FRAUDE DE TERCEIRO. 

PROTESTO INDEVIDO DO BOLETO ORIGINAL. DESCONSTITUIÇÃO DO 

DÉBITO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO RÉU PARA RESPONDER 

PELOS DANOS CAUSADOS À AUTORA, EIS QUE AGIU COMO MERO 

MANDATÁRIO AO LEVAR A PROTESTO O BOLETO ORIGINAL. 

INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 479 STJ AO PRESENTE CASO. 

RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DA EMPRESA CREDORA. DANOS 

MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM MAJORADO. - SENTENÇA 

REFORMADA EM PARTE, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso 

Cível Nº 71006224752, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, 

Relator: Lusmary Fatima Turelly da Silva, Julgado em 27/10/2016). Grifei. 

Portanto, a devolução em dobro do valor pago indevidamente pela 

Reclamante, por ocasião da falha na prestação do serviço dos 

Reclamados, é medida escorreita. Nesse sentido: “EMENTA: AÇÃO DE 

REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

NEGÓCIOS BANCÁRIOS. FRAUDE. FALSIFICAÇÃO DE BOLETO. DEVER DE 

RESTITUIÇÃO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 479 DO STJ. ÔNUS DECORRENTE 

DE FRAUDE QUE NÃO COMPORTA SER REPASSADO À DEMANDANTE, 

EM RAZÃO DA RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NO 

CASO DE FRAUDE REFERENTE À OPERAÇÕES FINANCEIRAS. SENTENÇA 

MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO”. (TJ-RS – 3ª TR – RI nº 71008795668 

– Rel.: Giuliano Viero Giuliato – J. em: 31-10-2019) Todavia, embora o fato 

reconhecido seja injusto, não ultrapassa o descumprimento contratual ou 

dissabor comum nas relações da vida cotidiana, inexistindo falar-se em 

dano moral. Ainda, ausente a demonstração de dano extrapatrimonial à 

honra objetiva da parte Autora. Ante o exposto, rejeito as preliminares e, a 

teor do que dispõe o art. 487, I, do CPC, julgo PARCIALMENTE 

PROCEDENTE, a pretensão contida na inicial, para: a) condenar os 

Reclamados, solidariamente, a pagar à Reclamante o valor de R$ 

19.402,23 - dezenove mil, quatrocentos e dois reais e vinte e três 

centavos), em dobro, a título de indenização por danos materiais, com 

juros de mora de 1% a.m. e correção monetária (INPC) a partir do dano; b) 

indeferir o pedido de indenização por danos morais, extinguindo o feito 

com julgamento de mérito. Sem custas e honorários (art. 54 e 55 da Lei 

9.099/95). Transitada em julgado certifique-se e intimem-se. Após, 

aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em Secretaria e, nada sendo 

requerido, arquive-se. Submeto o presente projeto de sentença à 

homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/90. 

Yasmin Penteado Baggio de Carvalho Juíza Leiga SENTENÇA Visto, etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença, nos termos do art. 40, da Lei 9.099/95 

c.c. art. 8º, da LCE nº 270/07. Transitada em julgado, aguarde-se em 

Secretaria pelo prazo de 5 (cinco) dias e, nada sendo requerido, 

arquive-se. Walter Pereira de Souza Juiz de Direito - II

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010884-27.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDEMIRSON DA SILVA BOTELHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT19194-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1010884-27.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: EDEMIRSON DA SILVA BOTELHO REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Relatório. Noticia a parte 

Reclamante: - que teve seu nome inscrito nos órgãos de proteção ao 

crédito pelo débito de R$ 686,42 (Seiscentos e Oitenta e Seis Reais e 
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Quarenta e Dois Centavos); - que não possui relação jurídica com a 

Reclamada. Fundamento e decido. As sentenças nos Juizados Especiais 

obedecerão aos limites traçados no art. 2º e art. 38, da Lei nº 9.099/95 

c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162, do 

FONAJE. Preliminares -FALTA DE INTERESSE DE AGIR e AUSÊNCIA DE 

PRETENSÃO RESISTIDA As preliminares arguidas pela reclamada não 

devem prosperar, uma vez que se trata, no caso, de livre exercício do 

direito de ação, motivo pelo qual entendo pela sua rejeição. - DO 

INDEFERIMENTO DA INICIAL Deixo de acolher a referida preliminar, vez que 

o extrato juntado é válido. Mérito. Inexiste vício a obstar o regular 

prosseguimento do feito, bem como, as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória e 

pronta a reclamação para julgamento antecipado. Nesse sentido: “(...) 4. 

Ademais, não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa, 

com o julgamento antecipado da lide, quando o Tribunal de origem entender 

substancialmente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de 

produção probatória, por se tratar de matéria eminentemente de direito ou 

de fato já provado documentalmente. 5. Agravo interno a que se nega 

provimento. (STJ, AgInt no AREsp 1259929/AM, Rel. Ministro LÁZARO 

GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), 

QUARTA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 27/08/2018) AGRAVO 

INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. ARTS. 489 E 

1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA 

TESTEMUNHAL. INDEFERIMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. POSSE. 

PROVA. AUSÊNCIA. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. 

Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de 

origem, de forma suficientemente ampla e fundamentada, apenas que 

contrariamente ao pretendido pela parte, deve ser afastada a alegada 

violação aos artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil/2015. 2. Não 

configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, 

devidamente fundamentado, sem a produção de prova testemunhal 

considerada dispensável pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado 

dirigir a instrução e deferir a produção probatória que entender necessária 

à formação do seu convencimento. 3. Não cabe, em recurso especial, 

reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 4. Agravo interno 

a que se nega provimento.” (STJ – 4ª T - AgInt no AREsp 1157049/SP – 

relª. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 07/06/2018 - DJe 15/06/2018). 

Grifei. No presente caso, em face da verossimilhança das alegações da 

parte Autora e de sua hipossuficiência, impõe-se a inversão do ônus da 

prova, cabendo à parte Reclamada a comprovação de inexistência de 

falha na prestação do serviço nos termos do art. 6º, VIII, do Código de 

Defesa do Consumidor. Inexiste nos autos a demonstração inequívoca da 

contratação (contrato devidamente assinado; áudio da gravação; e-mail; 

etc...), sendo que as alegações, apresentadas, não se prestam a 

comprovar a relação jurídica entre as partes. Portanto, não se 

desincumbiu a parte Reclamada da obrigação processual que lhe 

competia, nos termos do artigo 373, II, do CPC. No caso, caracterizado 

está o defeito do serviço cuidando-se, portanto, de responsabilidade 

objetiva pelo fato do serviço, previsto no artigo 14, do CDC, respondendo 

o fornecedor por esse serviço defeituoso. Como decorrência da 

responsabilidade objetiva, para que o prestador do serviço possa se 

desonerar da obrigação de indenizar, deve provar que, tendo prestado o 

serviço, o defeito inexiste ou a culpa é exclusiva do consumidor ou de 

terceiro (§3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova relativo 

a essas hipóteses, do prestador do serviço e se não a produzir, será 

responsabilizado. Desta forma, o dano decorrente da má prestação do 

serviço, no caso concreto é “in re ipsa”, ou seja, só a negativação 

indevida já configura dano moral. Nesse sentido: “Ementa: PROCESSUAL 

CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INDEVIDA NEGATIVAÇÃO DO 

AUTOR NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. FALHA NA 

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA 

INDENIZAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. 1. A jurisprudência do STJ somente 

permite a alteração do valor da indenização por danos morais, arbitrado na 

origem, em hipóteses excepcionais, quando manifestamente irrisória ou 

exorbitante a importância fixada. 2. No presente caso, para rever o 

entendimento da Corte de origem, a fim de atender ao apelo do consumidor 

para majorar o valor dos danos morais, seria necessário revolver o 

contexto fático-probatório dos autos. Incidência, na hipótese, da Súmula 7 

do STJ. 3. Recurso Especial não conhecido.” (STJ – 2ª T - REsp 

1692025/SE RECURSO ESPECIAL 2017/0172159-4 – rel. min. Herman 

Benjamin – j. 10/10/2017 – DJe 23/10/2017). Grifei. Insta consignar que a 

parte Reclamante possui outras anotações junto ao SPC/Serasa, no 

entanto, são supervenientes à discutida na presente reclamação, o que 

afasta a incidência da Sumula 385/STJ. Inobstante a não aplicação da 

referida súmula, a existência de outro apontamento, como no presente 

caso, deve ser levado em consideração para fixação do quantum 

indenizatório, permanecendo nos limites da reparação e prevenção, sem 

adentrar na via do enriquecimento sem causa. Por fim, considerando que 

as despesas dedutíveis em imposto de renda das empresas devem 

respeitar o binômio “necessidade e usualidade” (art. 299 do RIR/99 - art. 

47, da Lei 4.506/64), concluo que a presente condenação não poderá ser 

lançada a título dedutível pela parte Reclamada. Nesse sentido: “Ementa: 

INDENIZAÇÃO - DESPESAS DEDUTÍVEIS DO LUCRO OPERACIONAL. 

INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO - DESPESAS INDEDUTÍVEIS - Os gastos 

com indenizações civis por atos ilícitos não são dedutíveis na apuração da 

base de cálculo do imposto de renda, eis que não se trata de dispêndios 

necessários ou usuais.” (RF - Processo de Consulta nº 271/00 - SRRF/7a 

RF - Dispositivos Legais: RIR/99, arts. 299 e 344 - PN CST 32/81 - Data da 

Decisão: 31.10.2000 - Publicação no DOU: 01.12.20000). Ante o exposto, 

nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido para: a) declarar a inexistência do débito no valor de R$ 686,42 

(Seiscentos e Oitenta e Seis Reais e Quarenta e Dois Centavos); b) 

condenar a parte Reclamada a pagar o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), 

a título de indenização por danos morais, com juros de mora de 1% (um 

por cento) a.m., a partir do evento danoso e, correção monetária (INPC), a 

partir do arbitramento; c) permanecendo a negativação após o trânsito em 

julgado, informe a parte nos autos a fim de que a Secretaria do juízo 

expeça ofício ao Órgão Negativador, para baixa definitiva do registro; e, d) 

tratando-se de condenação, por ato ilícito, não poderá o valor fixado ser 

dedutível em imposto de renda da Empresa Reclamada/condenada, 

extinguindo o feito, com julgamento de mérito. Sem custas e honorários 

(art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). Transitada em julgado 

certifique-se e intimem-se. Após, aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em 

Secretaria e, nada sendo requerido, arquive-se. Publicada no sistema Pje. 

Submeto o presente projeto de sentença à homologação do MM. Juiz 

Togado, nos termos do art. 40, da Lei 9.099/95. Bruna Gomes Lins Juíza 

Leiga SENTENÇA Visto, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença, nos 

termos do art. 40, da Lei 9.099/95 c.c. art. 8º, da LCE nº 270/07. 

Transitada em julgado, aguarde-se em Secretaria pelo prazo de 5 (cinco) 

dias e, nada sendo requerido, arquive-se. Walter Pereira de Souza Juiz de 

Direito- II

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010807-18.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MARIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT9150-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1010807-18.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

JOSE MARIA DA SILVA REQUERIDO: OI S.A PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos, etc. Relatório. Noticia a parte Reclamante: - que teve seu nome 

inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pelo débito de R$ 426,82 

(quatrocentos e vinte e seis reais e oitenta e dois centavos); - que não 

possui relação jurídica com a Reclamada. Fundamento e decido. As 

sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no art. 

2º e art. 38, da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. 

Enunciados nº 161 e 162, do FONAJE. Mérito. Inexiste vício a obstar o 

regular prosseguimento do feito, bem como, as provas dos autos são 

suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação 

probatória e pronta a reclamação para julgamento antecipado. Nesse 

sentido: “(...) 4. Ademais, não configura cerceamento de defesa o 

julgamento da causa, com o julgamento antecipado da lide, quando o 

Tribunal de origem entender substancialmente instruído o feito, declarando 

a prescindibilidade de produção probatória, por se tratar de matéria 

eminentemente de direito ou de fato já provado documentalmente. 5. 
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Agravo interno a que se nega provimento. (STJ, AgInt no AREsp 

1259929/AM, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR 

CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 

21/08/2018, DJe 27/08/2018) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. NÃO 

OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA TESTEMUNHAL. 

INDEFERIMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. POSSE. PROVA. AUSÊNCIA. 

REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. Se as questões 

trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma 

suficientemente ampla e fundamentada, apenas que contrariamente ao 

pretendido pela parte, deve ser afastada a alegada violação aos artigos 

489 e 1.022 do Código de Processo Civil/2015. 2. Não configura 

cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, devidamente 

fundamentado, sem a produção de prova testemunhal considerada 

dispensável pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado dirigir a instrução 

e deferir a produção probatória que entender necessária à formação do 

seu convencimento. 3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria 

fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 4. Agravo interno a que se nega 

provimento.” (STJ – 4ª T - AgInt no AREsp 1157049/SP – relª. Ministra 

MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 07/06/2018 - DJe 15/06/2018). Grifei. No 

presente caso, em face da verossimilhança das alegações da parte 

Autora e de sua hipossuficiência, impõe-se a inversão do ônus da prova, 

cabendo à parte Reclamada a comprovação de inexistência de falha na 

prestação do serviço nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do 

Consumidor. Inexiste nos autos a demonstração inequívoca da 

contratação (contrato devidamente assinado; áudio da gravação; e-mail; 

etc...), sendo que “telas de sistemas”, isoladas e eventualmente 

apresentadas, não se prestam a comprovar a relação jurídica entre as 

partes. Portanto, não se desincumbiu a parte Reclamada da obrigação 

processual que lhe competia, nos termos do artigo 373, II, do CPC. No 

caso, caracterizado está o defeito do serviço cuidando-se, portanto, de 

responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, previsto no artigo 14, do 

CDC, respondendo o fornecedor por esse serviço defeituoso. Como 

decorrência da responsabilidade objetiva, para que o prestador do serviço 

possa se desonerar da obrigação de indenizar, deve provar que, tendo 

prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa é exclusiva do 

consumidor ou de terceiro (§3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o 

ônus da prova relativo a essas hipóteses, do prestador do serviço e se 

não a produzir, será responsabilizado. Desta forma, o dano decorrente da 

má prestação do serviço, no caso concreto é “in re ipsa”, ou seja, só a 

negativação indevida já configura dano moral. Nesse sentido: “Ementa: 

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INDEVIDA NEGATIVAÇÃO DO 

AUTOR NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. FALHA NA 

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA 

INDENIZAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. 1. A jurisprudência do STJ somente 

permite a alteração do valor da indenização por danos morais, arbitrado na 

origem, em hipóteses excepcionais, quando manifestamente irrisória ou 

exorbitante a importância fixada. 2. No presente caso, para rever o 

entendimento da Corte de origem, a fim de atender ao apelo do consumidor 

para majorar o valor dos danos morais, seria necessário revolver o 

contexto fático-probatório dos autos. Incidência, na hipótese, da Súmula 7 

do STJ. 3. Recurso Especial não conhecido.” (STJ – 2ª T - REsp 

1692025/SE RECURSO ESPECIAL 2017/0172159-4 – rel. min. Herman 

Benjamin – j. 10/10/2017 – DJe 23/10/2017). Grifei. Insta consignar que a 

parte Reclamante possui outras anotações junto ao SPC/Serasa, no 

entanto, são supervenientes à discutida na presente reclamação, o que 

afasta a incidência da Sumula 385/STJ. Inobstante a não aplicação da 

referida súmula, a existência de outro apontamento, como no presente 

caso, deve ser levado em consideração para fixação do quantum 

indenizatório, permanecendo nos limites da reparação e prevenção, sem 

adentrar na via do enriquecimento sem causa. Por fim, considerando que 

as despesas dedutíveis em imposto de renda das empresas devem 

respeitar o binômio “necessidade e usualidade” (art. 299 do RIR/99 - art. 

47, da Lei 4.506/64), concluo que a presente condenação não poderá ser 

lançada a título dedutível pela parte Reclamada. Nesse sentido: “Ementa: 

INDENIZAÇÃO - DESPESAS DEDUTÍVEIS DO LUCRO OPERACIONAL. 

INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO - DESPESAS INDEDUTÍVEIS - Os gastos 

com indenizações civis por atos ilícitos não são dedutíveis na apuração da 

base de cálculo do imposto de renda, eis que não se trata de dispêndios 

necessários ou usuais.” (RF - Processo de Consulta nº 271/00 - SRRF/7a 

RF - Dispositivos Legais: RIR/99, arts. 299 e 344 - PN CST 32/81 - Data da 

Decisão: 31.10.2000 - Publicação no DOU: 01.12.20000). Ante o exposto, 

nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido para: a) declarar a inexistência do débito no valor R$ 426,82 

(quatrocentos e vinte e seis reais e oitenta e dois centavos); b) condenar 

a parte Reclamada a pagar o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), a título de 

indenização por danos morais, com juros de mora de 1% (um por cento) 

a.m., a partir do evento danoso e, correção monetária (INPC), a partir do 

arbitramento; c) permanecendo a negativação após o trânsito em julgado, 

informe a parte nos autos a fim de que a Secretaria do juízo expeça ofício 

ao Órgão Negativador, para baixa definitiva do registro; e, d) tratando-se 

de condenação, por ato ilícito, não poderá o valor fixado ser dedutível em 

imposto de renda da Empresa Reclamada/condenada, extinguindo o feito, 

com julgamento de mérito. Sem custas e honorários (art. 54 e 55, ambos 

da Lei nº 9.099/95). Transitada em julgado certifique-se e intimem-se. 

Após, aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em Secretaria e, nada sendo 

requerido, arquive-se. Publicada no sistema Pje. Submeto o presente 

projeto de sentença à homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do 

art. 40, da Lei 9.099/95. Bruna Gomes Lins Juíza Leiga SENTENÇA Visto, 

etc. HOMOLOGO o projeto de sentença, nos termos do art. 40, da Lei 

9.099/95 c.c. art. 8º, da LCE nº 270/07. Transitada em julgado, aguarde-se 

em Secretaria pelo prazo de 5 (cinco) dias e, nada sendo requerido, 

arquive-se. Walter Pereira de Souza Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016010-58.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELICA BALBINO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO HENRIQUE REGINATO OAB - MT0016639A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1016010-58.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

ANGELICA BALBINO DE SOUZA REQUERIDO: BANCO BRADESCO 

PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado. Fundamento e 

decido. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites 

traçados no art. 2º e art. 38 da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, 

do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162 do FONAJE. Preliminar. - DA 

CARÊNCIA DA AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR. A tutela 

jurisdicional não está condicionada ao ingresso anterior nas vias 

administrativas ou ao esgotamento dos demais meios extrajudiciais de 

solução de conflito. Rejeito, portanto, a preliminar. Mérito. Inexiste vício a 

obstar o regular prosseguimento do feito, bem como, as provas dos autos 

sendo suficientes para a solução da lide ou havendo pedido de 

julgamento, revela-se dispensável a dilação probatória e pronta a 

reclamação para julgamento antecipado. Nesse sentido: “(...) 4. Ademais, 

não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa, com o 

julgamento antecipado da lide, quando o Tribunal de origem entender 

substancialmente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de 

produção probatória, por se tratar de matéria eminentemente de direito ou 

de fato já provado documentalmente. 5. Agravo interno a que se nega 

provimento. (STJ, AgInt no AREsp 1259929/AM, Rel. Ministro LÁZARO 

GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), 

QUARTA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 27/08/2018) AGRAVO 

INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. ARTS. 489 E 

1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA 

TESTEMUNHAL. INDEFERIMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. POSSE. 

PROVA. AUSÊNCIA. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. 

Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de 

origem, de forma suficientemente ampla e fundamentada, apenas que 

contrariamente ao pretendido pela parte, deve ser afastada a alegada 

violação aos artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil/2015. 2. Não 

configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, 

devidamente fundamentado, sem a produção de prova testemunhal 

considerada dispensável pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado 

dirigir a instrução e deferir a produção probatória que entender necessária 

à formação do seu convencimento. 3. Não cabe, em recurso especial, 
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reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 4. Agravo interno 

a que se nega provimento.” (STJ – 4ª T - AgInt no AREsp 1157049/SP – 

relª. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 07/06/2018 - DJe 15/06/2018). 

Grifei. A parte Reclamante pretende a declaração de inexistência de 

débito, bem como a baixa da negativação decorrente e indenização por 

danos morais, por se tratar de cobrança indevida. Em defesa, a parte 

Reclamada sustenta a legalidade da cobrança, todavia, não apresenta 

nenhum documento hábil para demonstrar a origem da dívida defendida. 

No presente caso, em face da verossimilhança das alegações da parte 

Autora e de sua hipossuficiência, escorreita a inversão do ônus da prova, 

cabendo à parte Reclamada a comprovação de inexistência de falha na 

prestação do serviço, nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do 

Consumidor. Ressalta-se que, nestas circunstâncias, ainda que existente 

em tese, vínculo negocial entre as partes, cumpre à Reclamada trazer aos 

autos documentos consistentes que pudessem comprovar 

inequivocamente a origem do débito por contraprestação de eventuais 

produtos fornecidos ou serviços prestados, nos termos do art. 373, II, do 

CPC. Entretanto, assim não o fez. Inexiste nos autos a demonstração 

inequívoca da origem do débito discutido (contrato devidamente assinado; 

áudio da gravação; e-mail; etc...). Portanto, não se desincumbiu a parte 

Reclamada da obrigação processual que lhe competia, nos termos do 

artigo 373, II, do CPC. No caso, caracterizado está o defeito do serviço 

cuidando-se, portanto, de responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, 

previsto no artigo 14, do CDC, respondendo o fornecedor por esse 

serviço defeituoso. Como decorrência da responsabilidade objetiva, para 

que o prestador do serviço possa se desonerar da obrigação de 

indenizar, deve provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou 

a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro (§3º, inc. I e II, do art. 14, 

do CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses, do prestador 

do serviço e se não a produzir, será responsabilizado. Desta forma, o 

dano decorrente da má prestação do serviço, no caso concreto é “in re 

ipsa”, ou seja, só a negativação indevida já configura dano moral. Nesse 

sentido: “Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

INDEVIDA NEGATIVAÇÃO DO AUTOR NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE 

CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL 

CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. 1. A 

jurisprudência do STJ somente permite a alteração do valor da indenização 

por danos morais, arbitrado na origem, em hipóteses excepcionais, 

quando manifestamente irrisória ou exorbitante a importância fixada. 2. No 

presente caso, para rever o entendimento da Corte de origem, a fim de 

atender ao apelo do consumidor para majorar o valor dos danos morais, 

seria necessário revolver o contexto fático-probatório dos autos. 

Incidência, na hipótese, da Súmula 7 do STJ. 3. Recurso Especial não 

conhecido.” (STJ – 2ª T - REsp 1692025/SE RECURSO ESPECIAL 

2017/0172159-4 – rel. min. Herman Benjamin – j. 10/10/2017 – DJe 

23/10/2017). Grifei. Por fim, considerando que as despesas dedutíveis em 

imposto de renda das empresas devem respeitar o binômio “necessidade 

e usualidade” (art. 299 do RIR/99 - art. 47, da Lei 4.506/64), concluo que a 

presente condenação não poderá ser lançada a título dedutível pela parte 

Reclamada. Nesse sentido: “Ementa: INDENIZAÇÃO - DESPESAS 

DEDUTÍVEIS DO LUCRO OPERACIONAL. INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO - 

DESPESAS INDEDUTÍVEIS - Os gastos com indenizações civis por atos 

ilícitos não são dedutíveis na apuração da base de cálculo do imposto de 

renda, eis que não se trata de dispêndios necessários ou usuais.” (RF - 

Processo de Consulta nº 271/00 - SRRF/7a RF - Dispositivos Legais: 

RIR/99, arts. 299 e 344 - PN CST 32/81 - Data da Decisão: 31.10.2000 - 

Publicação no DOU: 01.12.20000). Ante o exposto, rejeito a preliminar e, 

nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido para: a) declarar a inexistência de débito no valor de R$ 111,17 

(cento e onze reais e dezessete centavos); b) condenar a parte 

Reclamada a pagar à parte Reclamante o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais), a título de indenização por danos morais, com juros de mora de 1% 

(um por cento) a.m. a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir 

desta data; c) tratando-se de condenação por ato ilícito, não poderá o 

valor fixado ser dedutível em imposto de renda da Empresa 

Reclamada/condenada e d) permanecendo a negativação após o trânsito 

em julgado, informe a parte nos autos a fim de que a Secretaria do juízo 

expeça ofício ao Órgão Negativador, para baixa definitiva do registro, 

extinguindo o feito, com julgamento de mérito. Sem custas e honorários 

(art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). Transitada em julgado 

certifique-se e intimem-se. Após, aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em 

Secretaria e, nada sendo requerido, arquive-se. Publicada no sistema 

Projudi. Submeto o presente projeto de sentença à homologação do MM. 

Juiz Togado, nos termos do art. 40, da Lei 9.099/95. Yasmin Penteado 

Baggio de Carvalho Juíza Leiga SENTENÇA Visto, etc. HOMOLOGO o 

projeto de sentença, nos termos do art. 40, da Lei 9.099/95 c.c. art. 8º, da 

LCE nº 270/07. Transitada em julgado, aguarde-se em Secretaria pelo 

prazo de 5 (cinco) dias e, nada sendo requerido, arquive-se. Walter 

Pereira de Souza Juiz de Direito - II

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015593-08.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ENEDINA DE ALMEIDA LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADJAIR PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT22356-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1015593-08.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

ENEDINA DE ALMEIDA LOPES REQUERIDO: OI S.A PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado. Fundamento e decido. As 

sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no art. 

2º e art. 38 da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. 

Enunciados nº 161 e 162 do FONAJE. Mérito. Inexiste vício a obstar o 

regular prosseguimento do feito, bem como, as provas dos autos sendo 

suficientes para a solução da lide ou havendo pedido de julgamento, 

revela-se dispensável a dilação probatória e pronta a reclamação para 

julgamento antecipado. Nesse sentido: “(...) 4. Ademais, não configura 

cerceamento de defesa o julgamento da causa, com o julgamento 

antecipado da lide, quando o Tribunal de origem entender 

substancialmente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de 

produção probatória, por se tratar de matéria eminentemente de direito ou 

de fato já provado documentalmente. 5. Agravo interno a que se nega 

provimento. (STJ, AgInt no AREsp 1259929/AM, Rel. Ministro LÁZARO 

GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), 

QUARTA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 27/08/2018) AGRAVO 

INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. ARTS. 489 E 

1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA 

TESTEMUNHAL. INDEFERIMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. POSSE. 

PROVA. AUSÊNCIA. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. 

Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de 

origem, de forma suficientemente ampla e fundamentada, apenas que 

contrariamente ao pretendido pela parte, deve ser afastada a alegada 

violação aos artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil/2015. 2. Não 

configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, 

devidamente fundamentado, sem a produção de prova testemunhal 

considerada dispensável pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado 

dirigir a instrução e deferir a produção probatória que entender necessária 

à formação do seu convencimento. 3. Não cabe, em recurso especial, 

reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 4. Agravo interno 

a que se nega provimento.” (STJ – 4ª T - AgInt no AREsp 1157049/SP – 

relª. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 07/06/2018 - DJe 15/06/2018). 

Grifei. A parte Reclamante pretende a declaração de inexistência de débito 

junto ao Reclamado, bem como a baixa da restrição negativa 

correspondente e reparação por danos morais decorrentes de cobrança 

indevida, porquanto oriunda de contrato cancelado. No caso, a parte 

Reclamante não comprovou, e seria sua incumbência, nos termos do art. 

373, I, do CPC, a formalização do pedido de cancelamento dos serviços 

prestados pela Reclamada, o que corroboraria a falha na prestação do 

serviço pela instituição demandada. No caso, a própria Reclamante 

comprovou a relação contratual entre as partes (conforme protocolos de 

instalação de telefonia fixa – id. 25798685 e 25799694) e afirmou ter 

cancelado o serviço, depois de cobrada por valores que entendeu 

indevidos, sem fazer prova do pedido de cancelamento, tampouco do 

adimplemento pelo serviço prestado. Ainda que se considere a 

responsabilidade objetiva do prestador do serviço, em face da incidência 

do Código de Defesa do Consumidor, é obrigação da parte Reclamante a 
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demonstração da verossimilhança de suas alegações que, no caso 

concreto, reclama prova documental. A circunstância de existir relação de 

consumo não impõe, necessariamente, a inversão do ônus da prova, a 

qual, também, não é absoluta, pois, para tanto, necessária a mínima 

demonstração da hipossuficiência do consumidor ou a verossimilhança 

das alegações (CDC, art. 6º, inciso VIII), o que não se verifica no presente 

caso. Isto posto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido inicial, extinguindo o feito com julgamento de 

mérito. Sem custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). 

Transitada em julgado certifique-se e intimem-se. Após, aguarde-se o 

prazo de 5 (cinco) dias em Secretaria e, nada sendo requerido, 

arquive-se. Publicada no sistema Projudi. Submeto o presente projeto de 

sentença à homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Yasmin Penteado Baggio de Carvalho Juíza Leiga SENTENÇA 

Visto, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença, nos termos do art. 40, da 

Lei 9.099/95 c.c. art. 8º, da LCE nº 270/07. Transitada em julgado, 

aguarde-se em Secretaria pelo prazo de 5 (cinco) dias e, nada sendo 

requerido, arquive-se. Walter Pereira de Souza Juiz de Direito - II

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011433-37.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WELLEN PAMELA SILVA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE GIM OAB - MT17647-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1011433-37.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

WELLEN PAMELA SILVA DE ALMEIDA REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos, etc. Relatório. Relata a parte Reclamante a existência de 

cobranças indevidas em relação às faturas de recuperação de consumo 

de dezembro/2018, no valor total de R$ 3.119,61 (três mil cento e 

dezenove reais e sessenta e um centavos), equivalente a 4.198 kwh, em 

duas parcelas nos seguintes valores: R$ 1.155,41 (um mil cento e 

cinquenta e cinco reais e quarenta e um centavos), com vencimento em 

19/12/2018, e R$ 1.964,20 (um mil novecentos e sessenta e quatro reais e 

vinte centavos), com vencimento em 21/01/2019. Fundamento e decido. 

As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no 

art. 2º e art. 38, da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. 

Enunciados nº 161 e 162, do FONAJE. Antes de enfrentar o mérito, 

necessário o registro de que as demandas que envolvem discussão sobre 

consumo de energia, apesar de evidente a necessidade de perícia, 

especialmente para se estabelecer, com segurança, as questões 

atinentes ao correto fornecimento do serviço e a quantidade exata de 

consumo com a incidência das consequências dai derivadas (sistema de 

bandeiras, multas, etc), as reiteradas decisões da Turma Recursal/TJMT, 

determinam que o juízo deve utilizar-se de “outros meios de prova” à 

solução do conflito, para fixação “virtual” de eventual consumo. Preliminar 

– Incompetência. Conforme reiteradas decisões da Turma Recursal, é sim 

competente o juizado especial para julgar causas que envolvam, inclusive, 

a necessidade de perícia, desde que utilizados “outros meios de provas”. 

Nesse sentido: “Ementa: PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS – NECESSIDADE DE PERÍCIA COMPLEXA – PRELIMINAR 

REJEITADA. Conforme disposto na Lei nº 9.099/1995, que rege os 

Juizados Especiais, aquela não exclui de sua competência a prova 

técnica; determina, tão somente, que o valor e a matéria a ser tratada 

possam ser considerados de menor complexidade. Implica dizer que a 

complexidade da causa não está relacionada à necessidade de perícia. ...” 

(TJMT – TRU – RI nº 0047585-72.2017.8.11.0001 – rel. juiz Marcelo 

Sebastião do Prado de Moraes – j. 7/08/2018). Rejeito a preliminar. Mérito - 

PRINCIPAL. Inexiste vício a obstar o regular prosseguimento do feito, bem 

como, as provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, 

portanto, dispensável dilação probatória e pronta a reclamação para 

julgamento antecipado. Tratando a discussão sobre fatura de recuperação 

de consumo, em sede de juizado especial, a matéria se limita à apreciação 

da ocorrência ou não do cumprimento das determinações dispostas no 

§1º, do art. 129, da RES ANEEL nº 414/2010: “... §1º A distribuidora deve 

compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual 

irregularidade por meio dos seguintes procedimentos: I – emitir o Termo de 

Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme 

Anexo V desta Resolução; II – solicitar perícia técnica, a seu critério, ou 

quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal; III – 

elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do 

medidor ou demais equipamentos de medição; III – elaborar relatório de 

avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais 

equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica 

de que trata o inciso II; IV – efetuar a avaliação do histórico de consumo e 

grandezas elétricas; e V – implementar, quando julgar necessário, os 

seguintes procedimentos: a) medição fiscalizadora, com registros de 

fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias 

consecutivos; e b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos. ...” A 

prova apresentada com a petição inicial noticia o recebimento da fatura de 

cobrança, não indica a ocorrência de ilegalidade, limitando-se a sugerir 

sua ocorrência. Do mesmo modo, quando da impugnação, nenhuma prova 

foi produzida, nem mesmo em relação a possível erro de cálculo nos 

valores e tensão recuperados. No caso concreto, a parte Autora deixou 

de apresentar documentos necessários a fim de amparar as suas 

alegações, ou seja, inexiste evidência de que não existiu o fato apurado 

pela empresa Reclamada, e muito menos irregularidade na sua apuração e 

encaminhamento dos procedimentos a ele vinculados. Ainda que se 

considere a responsabilidade objetiva do prestador do serviço em face da 

incidência do Código de Defesa do Consumidor, é obrigação da parte 

Reclamante a demonstração da verossimilhança de suas alegações. A 

circunstância de existir relação de consumo não impõe, necessariamente, 

a inversão do ônus da prova, a qual, também não é absoluta, pois, para 

tanto, necessária a mínima demonstração da hipossuficiência do 

consumidor ou a verossimilhança das alegações (CDC, art. 6º, inciso VIII), 

o que não se verifica no presente caso. Na contestação, de seu lado, há 

apresentação da documentação justificadora da aplicação da 

recuperação de consumo, nos exatos termos da RES ANEEL nº 414/2010, 

em especial o respectivos TOI (646647). Do mesmo modo, a comunicação 

da ocorrência foi demonstrada e a forma do cálculo recuperado seguindo 

o que determina o art. 130, inciso III, da Resolução 414/2010 da ANEEL, 

independentemente da demonstração de culpa do consumidor posto que, 

em última análise, foi ele o beneficiário do serviço (energia). No caso 

concreto não se trata de avaria em relógio, mas simples inversão na 

carga, causando alteração no relógio medidor. Nesse sentido: “Ementa: 

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO DE 

CONSUMO. IRREGULARIDADE NO EQUIPAMENTO DE MEDIÇÃO APURADA 

PELA CONCESSIONÁRIA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO 

ADMINISTRATIVO. CÁLCULO REALIZADO PELA PRESTADORA DO 

SERVIÇO PÚBLICO EM ATENÇÃO ÀS NORMAS PREVISTAS NA 

RESOLUÇÃO 414 DA ANEEL. SUPREMACIA DO INTERESSE PÚBLICO. 

CORREÇÃO DO CÁLCULO. AUSÊNCIA DE PROVA DA LEGALIDADE DA 

SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO. DANOS MORAIS NÃO 

COMPROVADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO.” (TJRS – 3ª TR – RI nº 0061490-03.2018.8.21.9000 – rel. juiz 

LUIS FRANCISCO FRANCO – j. 27/09/2018). Grifei. Neste caso, inexiste 

ilegalidade praticada pela concessionária do serviço público e, do mesmo 

modo, a completa ausência de demonstração de eventual dano sofrido 

pela parte Reclamante, motivo pelo qual, não merece prosperar o pedido 

também neste ponto. Em razão da legalidade da cobrança da fatura 

relativa a recuperação de consumo, inexiste falha na prestação de 

serviços quanto a interrupção do fornecimento de energia elétrica. 

“Ementa: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO 

REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC/1973 

(ATUAL 1.036 DO CPC/2015) E RESOLUÇÃO STJ 8/2008. SERVIÇOS 

PÚBLICOS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. FRAUDE NO MEDIDOR 

DE CONSUMO. CORTE ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO. DÉBITOS DO 

CONSUMIDOR. CRITÉRIOS. ANÁLISE DA CONTROVÉRSIA SUBMETIDA AO 

RITO DO ART. 543-C DO CPC/1973 (ATUAL 1.036 DO CPC/2015) 1. A 

concessionária sustenta que qualquer débito, atual ou antigo, dá ensejo ao 

corte administrativo do fornecimento de energia elétrica, o que inclui, além 

das hipóteses de mora do consumidor, débitos pretéritos relativos à 

recuperação de consumo por fraude do medidor. In casu, pretende cobrar 

débito oriundo de fraude em medidor, fazendo-o retroagir aos cinco anos 

antecedentes. TESE CONTROVERTIDA ADMITIDA 2. Sob o rito do art. 
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543-C do CPC/1973 (atualmente 1036 e seguintes do CPC/2015), 

admitiu-se a seguinte tese controvertida: "a possibilidade de o prestador 

de serviços públicos suspender o fornecimento de energia elétrica em 

razão de débito pretérito do destinatário final do serviço". PANORAMA 

GERAL DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ SOBRE CORTE DE ENERGIA POR 

FALTA DE PAGAMENTO 3. São três os principais cenários de corte 

administrativo do serviço em decorrência de débitos de consumo de 

energia elétrica por inadimplemento: a) consumo regular (simples mora do 

consumidor); b) recuperação de consumo por responsabilidade atribuível 

à concessionária; e c) recuperação de consumo por responsabilidade 

atribuível ao consumidor (normalmente, fraude do medidor). 4. O caso 

tratado no presente recurso representativo da controvérsia é o do item "c" 

acima, já que a apuração de débitos pretéritos decorreu de fato atribuível 

ao consumidor: fraude no medidor de consumo. 5. Não obstante a 

delimitação supra, é indispensável à resolução da controvérsia fazer um 

apanhado da jurisprudência do STJ sobre a possibilidade de corte 

administrativo do serviço de energia elétrica. 6. Com relação a débitos de 

consumo regular de energia elétrica, em que ocorre simples mora do 

consumidor, a jurisprudência do STJ está sedimentada no sentido de que é 

lícito o corte administrativo do serviço, se houver aviso prévio da 

suspensão. A propósito: REsp 363.943/MG, Rel. Ministro Humberto Gomes 

de Barros, Primeira Seção, DJ 1º.3.2004, p. 119; ... . 7. Quanto a débitos 

pretéritos, sem discussão específica ou vinculação exclusiva à 

responsabilidade atribuível ao consumidor pela recuperação de consumo 

(fraude no medidor), há diversos precedentes no STJ que estipulam a tese 

genérica Superior Tribunal de Justiça cometida pelo consumidor for 

apurado de forma a proporcionar o contraditório e a ampla defesa. Nesse 

sentido: AgRg no AREsp 412.849/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, 

Segunda Turma, DJe 10.12.2013; ... . CORTE ADMINISTRATIVO POR 

FRAUDE NO MEDIDOR 8. Relativamente aos casos de fraude do medidor 

pelo consumidor, a jurisprudência do STJ veda o corte quando o ilícito for 

aferido unilateralmente pela concessionária. A contrario sensu, é possível 

a suspensão do serviço se o débito pretérito por fraude do medidor 

cometida pelo consumidor for apurado de forma a proporcionar o 

contraditório e a ampla defesa. Nesse sentido: AgRg no AREsp 

412.849/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 

10.12.2013; ... . RESOLUÇÃO DA CONTROVÉRSIA 9. Como demonstrado 

acima, em relação a débitos pretéritos mensurados por fraude do medidor 

de consumo causada pelo consumidor, a jurisprudência do STJ orienta-se 

no sentido do seu cabimento, desde que verificada com observância dos 

princípios do contraditório e da ampla defesa. 10. O não pagamento dos 

débitos por recuperação de efetivo consumo por fraude ao medidor 

enseja o corte do serviço, assim como acontece para o consumidor 

regular que deixa de pagar a conta mensal (mora), sem deixar de ser 

observada a natureza pessoal (não propter rem) da obrigação, conforme 

pacífica jurisprudência do STJ. 11. Todavia, incumbe à concessionária do 

serviço público observar rigorosamente os direitos ao contraditório e à 

ampla defesa do consumidor na apuração do débito, já que o entendimento 

do STJ repele a averiguação unilateral da dívida. 12. Além disso, o 

reconhecimento da possibilidade de corte de energia elétrica deve ter limite 

temporal de apuração retroativa, pois incumbe às concessionárias o dever 

não só de fornecer o serviço, mas também de fiscalizar adequada e 

periodicamente o sistema de controle de consumo. 13. Por conseguinte e à 

luz do princípio da razoabilidade, a suspensão administrativa do 

fornecimento do serviço – como instrumento de coação extrajudicial ao 

pagamento de parcelas pretéritas relativas à recuperação de consumo por 

fraude do medidor atribuível ao consumidor – deve ser possibilitada 

quando não forem pagos débitos relativos aos últimos 90 (noventa) dias 

da apuração da fraude, sem prejuízo do uso das vias judiciais ordinárias 

de cobrança. 14. Da mesma forma, deve ser fixado prazo razoável de, no 

máximo, 90 (noventa) dias, após o vencimento da fatura de recuperação 

de consumo, para que a concessionária possa suspender o serviço. TESE 

REPETITIVA 15. Para fins dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fica 

assim resolvida a controvérsia repetitiva: Na hipótese de débito estrito de 

recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída 

ao consumidor, desde que apurado em observância aos princípios do 

contraditório e da ampla defesa, é possível o corte administrativo do 

fornecimento do serviço de energia elétrica, mediante prévio aviso ao 

consumidor, pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente 

ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude, 

contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o 

vencimento do débito, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar 

os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive antecedente 

aos mencionados 90 (noventa) dias de retroação. RESOLUÇÃO DO CASO 

CONCRETO 16. Na hipótese dos autos, o Tribunal Estadual declarou a 

ilegalidade do corte de energia por se lastrear em débitos não 

relacionados ao último mês de consumo. 17. Os débitos em litígio são 

concernentes à recuperação de consumo do valor de R$ 9.418,94 (nove 

mil, quatrocentos e dezoito reais e noventa e quatro centavos) por fraude 

constatada no aparelho medidor no período de cinco anos (15.12.2000 a 

15.12.2005) anteriores à constatação, não sendo lícita a imposição de 

corte administrativo do serviço pela inadimplência de todo esse período, 

conforme os parâmetros estipulados no presente julgamento. 18. O pleito 

recursal relativo ao cálculo da recuperação de consumo não merece 

conhecimento por aplicação do óbice da Súmula 7/STJ. 19. Recurso 

Especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e 

seguintes do CPC/2015.” (STJ – 1ª S – REsp nº 1.412.433 - RS 

(2013/0112062-1) – rel. Min. HERMAN BENJAMIN – j. 25/04/2018). Grifei. 

Mérito – CONTRAPOSTO. Da conclusão ocorrida no pedido principal, é 

possível reconhecer correta a pretensão da Empresa Reclamada na 

cobrança dos valores apurados em recuperação de consumo na UC nº 

6/333368-9, em relação a fatura de dezembro/2018, no valor total de R$ 

3.119,61 (três mil cento e dezenove reais e sessenta e um centavos), 

equivalente a 4.198 kwh, em duas parcelas nos seguintes valores: R$ 

1.155,41 (um mil cento e cinquenta e cinco reais e quarenta e um 

centavos), com vencimento em 19/12/2018, e R$ 1.964,20 (um mil 

novecentos e sessenta e quatro reais e vinte centavos), com vencimento 

em 21/01/2019. Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgo 

IMPROCEDENTE o pedido principal e, PROCEDENTE o pedido contraposto 

para: a) revogar a decisão de antecipação de tutela/liminar; b) reconhecer 

correta a inspeção consignada no TOI nº 646647; c) condenar a parte 

Reclamante no pagamento da fatura de recuperação de consumo de no 

valor total de R$ 3.119,61 (três mil cento e dezenove reais e sessenta e 

um centavos), equivalente a 4.198 kwh, em duas parcelas nos seguintes 

valores: R$ 1.155,41 (um mil cento e cinquenta e cinco reais e quarenta e 

um centavos), com vencimento em 19/12/2018, e R$ 1.964,20 (um mil 

novecentos e sessenta e quatro reais e vinte centavos), com vencimento 

em 21/01/2019., corrigidos monetariamente (INPC) e juros de mora de 1% 

(um por cento) a.m., conforme disposição do art. 406 do CC c.c. art. 161, 

§1º, do CTN, contados de cada vencimento, respectivamente; extinguindo 

o feito, com julgamento de mérito. Sem custas e honorários (art. 54 e 55, 

ambos da Lei nº 9.099/95). Transitada em julgado certifique-se e 

intimem-se. Após, aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em Secretaria e, 

nada sendo requerido, arquive-se. Publicada no sistema PJE. Submeto o 

presente projeto de sentença à homologação do MM. Juiz Togado, nos 

termos do art. 40, da Lei 9.099/95. Bruna Gomes Lins Juíza Leiga 

SENTENÇA Visto, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença, nos termos do 

art. 40, da Lei 9.099/95 c.c. art. 8º, da LCE nº 270/07. Transitada em 

julgado, aguarde-se em Secretaria pelo prazo de 5 (cinco) dias e, nada 

sendo requerido, arquive-se. Walter Pereira de Souza Juiz de Direito - II

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1014121-69.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON MAGNOS KAYSER FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FILIPE GIMENES DE FREITAS OAB - MT6709-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ceres Bilate Baracat OAB - MT12869-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1014121-69.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

ROBSON MAGNOS KAYSER FERREIRA REQUERIDO: UNIMED CUIABA 

COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO PROJETO DE SENTENÇA Vistos, 

etc. Relatório dispensado. Fundamento e decido. Mérito. Inexiste vício a 

obstar o regular prosseguimento do feito, bem como, as provas dos autos 

sendo suficientes para a solução da lide ou havendo pedido de 

julgamento, revela-se dispensável a dilação probatória e pronta a 

reclamação para julgamento antecipado. Nesse sentido: “(...) 4. Ademais, 

não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa, com o 

julgamento antecipado da lide, quando o Tribunal de origem entender 
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substancialmente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de 

produção probatória, por se tratar de matéria eminentemente de direito ou 

de fato já provado documentalmente. 5. Agravo interno a que se nega 

provimento. (STJ, AgInt no AREsp 1259929/AM, Rel. Ministro LÁZARO 

GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), 

QUARTA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 27/08/2018) AGRAVO 

INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. ARTS. 489 E 

1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA 

TESTEMUNHAL. INDEFERIMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. POSSE. 

PROVA. AUSÊNCIA. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. 

Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de 

origem, de forma suficientemente ampla e fundamentada, apenas que 

contrariamente ao pretendido pela parte, deve ser afastada a alegada 

violação aos artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil/2015. 2. Não 

configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, 

devidamente fundamentado, sem a produção de prova testemunhal 

considerada dispensável pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado 

dirigir a instrução e deferir a produção probatória que entender necessária 

à formação do seu convencimento. 3. Não cabe, em recurso especial, 

reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 4. Agravo interno 

a que se nega provimento.” (STJ – 4ª T - AgInt no AREsp 1157049/SP – 

relª. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 07/06/2018 - DJe 15/06/2018). 

Grifei. A parte Reclamante pretende o ressarcimento integral das 

despesas com tratamento médico coberto pelo plano de saúde oferecido 

pela Reclamada, no entanto, realizado com profissional particular, em 

razão da inexistência de profissional conveniado apto para realizar o 

mesmo tratamento. Para corroborar suas assertivas, apresenta recibos de 

pagamentos realizados pelo Reclamante, para a realização do tratamento 

especializado, no valor total de R$ 18.150,00 (dezoito mil, cento e 

cinquenta reais), e comprovantes de depósitos realizados pela 

Reclamada, em favor do Reclamante, no valor total de R$ 9.594,04 (nove 

mil, quinhentos e noventa e quatro reais e quatro centavos), conforme id. 

25495185 e 25495186 e documentos juntado na própria petição inicial. Em 

defesa, a parte Reclamada afirma que a restituição integral não foi 

providenciada por ausência de apresentação dos documentos 

necessários. No presente caso, em face da verossimilhança das 

alegações da parte Autora e de sua hipossuficiência, impõe-se a 

manutenção da inversão do ônus da prova, cabendo à parte Reclamada a 

comprovação de inexistência de falha na prestação do serviço, nos 

termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor. Na peça 

contestatória, a parte Reclamada deixou de impugnar especificamente os 

fatos narrados na inicial, apresentando defesa de negativa geral, portanto, 

não desconstituindo as provas do direito do Autor, ônus que lhe incumbia 

por força do disposto no art. 373, II, do CPC. Os fatos narrados na inicial, 

corroborados por elementos de prova não impugnados, apontam para a 

falha na prestação do serviço por parte da Reclamada, que, sem 

justificativa plausível, restituiu parcialmente as despesas do Reclamante, 

com tratamento coberto pelo plano de saúde contratado, no entanto, não 

oferecido pela sua equipe de conveniados, impondo ao Reclamante a 

procura por profissional particular. No caso, caracterizado está o defeito 

do serviço cuidando-se, portanto, de responsabilidade objetiva pelo fato 

do serviço, previsto no artigo 14 do CDC, respondendo o fornecedor por 

esse serviço defeituoso. Como decorrência da responsabilidade objetiva, 

para que o prestador do serviço possa se desonerar da obrigação de 

indenizar, deve provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou 

a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro (§3º, inc. I e II, do art. 14, 

do CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses do prestador 

do serviço e, se não a produzir, será responsabilizado. Considerando que 

o valor total comprovadamente gasto pelo Reclamante com o referido 

tratamento perfaz a importância de R$ 18.150,00 (dezoito mil, cento e 

cinquenta reais) e o valor restituído pela Reclamada totaliza o montante de 

R$ 9.594,04 (nove mil, quinhentos e noventa e quatro reais e quatro 

centavos), tem-se que a condenação da Reclamada ao ressarcimento do 

valor de R$ 8.555,96 (oito mil, quinhentos e cinquenta e cinco reais e 

noventa e seis centavos) é medida escorreita. Isto posto, nos termos do 

art. 487, inciso I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

inicial, para condenar a Reclamada a pagar ao Reclamante o valor de R$ 

8.555,96 (oito mil, quinhentos e cinquenta e cinco reais e noventa e seis 

centavos), acrescidos de juros de 1% (um por cento) a.m. e correção 

monetária (INPC) a contar do efetivo desembolso, extinguindo o feito com 

julgamento de mérito. Sem custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei 

nº 9.099/95). Transitada em julgado certifique-se e intimem-se. Após, 

aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em Secretaria e, nada sendo 

requerido, arquive-se. Publicada no sistema Projudi. Submeto o presente 

projeto de sentença à homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do 

art. 40, da Lei 9.099/95. Yasmin Penteado Baggio de Carvalho Juíza Leiga 

SENTENÇA Visto, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença, nos termos do 

art. 40, da Lei 9.099/95 c.c. art. 8º, da LCE nº 270/07. Transitada em 

julgado, aguarde-se em Secretaria pelo prazo de 5 (cinco) dias e, nada 

sendo requerido, arquive-se. Walter Pereira de Souza Juiz de Direito - II

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003873-44.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLARINDA SEBASTIANA AMORIM MAGALHAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KASSIA REGINA NAVES SILVA BRAGA OAB - MT25030-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1003873-44.2019.8.11.0001 Reclamante: 

CLARINDA SEBASTIANA AMORIM MAGALHÃES Reclamado: BANCO 

BRADESCO S.A PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc... Relatório. Noticia a 

parte Reclamante: - que constatou negativação de seu nome junto ao 

Serasa/SPC pelo débito no valor de R$ 1.615,07(um mil seiscentos e 

quinze reais e sete centavos); - que não possui relação jurídica com a 

Requerida. Em defesa a Reclamada aduz: - que ao contrário do que 

sustenta a parte autora, esta possui vínculo jurídico com o banco em 

virtude da contratação do cartão de crédito LOJAS AMERICANAS VISA 

INTL nº 0004180530386204010, com diversas faturas inadimplidas. Foi 

juntado contrato assinado e faturas de utilização dos serviços. 

Fundamento e decido. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão 

aos limites traçados no art. 2º e art. 38, da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, 

§2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162, do FONAJE. Preliminares 

- AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR/PRETENSÃO RESISTIDA. Alega a 

parte Reclamada que inexistiu comprovação de tentativa da resolução do 

problema na via administrativa e, por isso, não estaria demonstrado o 

interesse de agir. Em que pese a intimidade do tema com o mérito, é 

possível indeferir desde já a preliminar, tendo em vista a inexigibilidade ao 

consumidor da providência administrativa prévia, a justificar a provocação 

judicial. - COMPLEXIDADE DA CAUSA - NECESSIDADE DE PERÍCIA. Rejeito 

a preliminar, uma vez que as provas existentes nos autos se mostram 

suficientes para a elucidação da questão. Mérito. Inexiste vício a obstar o 

regular prosseguimento do feito, bem como, as provas dos autos são 

suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação 

probatória e pronta a reclamação para julgamento antecipado. “(...) 4. 

Ademais, não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa, 

com o julgamento antecipado da lide, quando o Tribunal de origem entender 

substancialmente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de 

produção probatória, por se tratar de matéria eminentemente de direito ou 

de fato já provado documentalmente. 5. Agravo interno a que se nega 

provimento. (STJ, AgInt no AREsp 1259929/AM, Rel. Ministro LÁZARO 

GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), 

QUARTA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 27/08/2018) AGRAVO 

INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. ARTS. 489 E 

1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA 

TESTEMUNHAL. INDEFERIMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. POSSE. 

PROVA. AUSÊNCIA. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. 

Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de 

origem, de forma suficientemente ampla e fundamentada, apenas que 

contrariamente ao pretendido pela parte, deve ser afastada a alegada 

violação aos artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil/2015. 2. Não 

configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, 

devidamente fundamentado, sem a produção de prova testemunhal 

considerada dispensável pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado 

dirigir a instrução e deferir a produção probatória que entender necessária 

à formação do seu convencimento. 3. Não cabe, em recurso especial, 

reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 4. Agravo interno 
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a que se nega provimento.” (STJ – 4ª T - AgInt no AREsp 1157049/SP – 

relª. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 07/06/2018 - DJe 15/06/2018). 

Grifei. A prova produzida em contestação (contrato assinado, cópia do 

documento pessoal da Reclamante, histórico de pagamento, faturas de 

utilização, etc.), demonstra ausência de elementos para declarar a 

inexistência da dívida e, por conseguinte, ausentes os requisitos 

necessários à configuração da responsabilidade civil. E mais, restou 

caracterizado que a parte Reclamante alterou a verdade dos fatos, 

evidenciando assim a litigância de má-fé, na forma do art. 80, II, do CPC, 

razão pela qual deverá responder pelos seus atos através de 

indenização. Pelo exposto, com fundamento no art. 487 I, do CPC c.c. arts. 

80, II, e 81, ambos do CPC, c.c. art. 55, caput, da Lei 9.099/95 c.c. 

Enunciado 136/FONAJE, JULGO IMPROCEDENTE o pedido, reconhecendo 

a litigância de má-fé, para condenar a parte Reclamante ao pagamento de 

multa de 5% (cinco por cento) do valor da causa em favor da parte 

Reclamada, custas processuais e honorários advocatícios, estes últimos 

que fixo em 5% (cinco por cento), também incidindo sobre do valor da 

causa, em favor do advogado da parte Reclamada, extinguindo o feito com 

julgamento de mérito. Fica revogada eventual decisão antecipatória já 

proferida. Em razão da condenação em litigância de má-fé, inaplicáveis ao 

caso concreto os artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Transitada 

em julgado certifique-se e intimem-se. Após, aguarde-se o prazo de 5 

(cinco) dias em Secretaria e, nada sendo requerido, arquive-se. Publicada 

no sistema PJE. Submeto o presente projeto de sentença à homologação 

do MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40, da Lei 9.099/95. Samir Padilha 

de Oliveira Juiz Leigo SENTENÇA Visto, etc. HOMOLOGO o projeto de 

sentença, nos termos do art. 40, da Lei 9.099/95 c.c. art. 8º, da LCE nº 

270/07. Transitada em julgado, aguarde-se em Secretaria pelo prazo de 5 

(cinco) dias e, nada sendo requerido, arquive-se. Walter Pereira de Souza 

Juiz de Direito em Substituição Legal

Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003933-80.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA CARRARO MARTINS BRESSANE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO GOMES BRESSANE OAB - MT8616-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LATAM AIRLINES GROUP S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003933-80.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:LUCIANA 

CARRARO MARTINS BRESSANE ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

RODRIGO GOMES BRESSANE POLO PASSIVO: LATAM AIRLINES GROUP 

S/A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, 

para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 

12/03/2020 Hora: 15:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 30 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003939-87.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA PINHEIRO DOS SANTOS (AUTOR)

JEAN PINHEIRO MENDES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONILDO PEREIRA DE MEDEIROS JUNIOR OAB - MT18514-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO SEVEN DOS PROPRIETARIOS DOS VEICULOS 

AUTOMOTORES DO BRASIL (REU)

 

PROCESSO n. 1003939-87.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JEAN PINHEIRO 

MENDES e outros ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RONILDO PEREIRA 

DE MEDEIROS JUNIOR POLO PASSIVO: ASSOCIACAO SEVEN DOS 

PROPRIETARIOS DOS VEICULOS AUTOMOTORES DO BRASIL 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 

12/03/2020 Hora: 15:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 30 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003942-42.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

REGINALDO SANTANA MARQUES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELLE DE ALMEIDA ANDRADE OAB - MT14109-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1003942-42.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:REGINALDO 

SANTANA MARQUES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MICHELLE DE 

ALMEIDA ANDRADE POLO PASSIVO: GOL LINHAS AEREAS S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 

12/03/2020 Hora: 15:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 30 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003944-12.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BOSCO RIBEIRO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS YULE PARDI OAB - MT23293-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A. 

(REU)

 

PROCESSO n. 1003944-12.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JOAO BOSCO 

RIBEIRO DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: VINICIUS YULE 

PARDI POLO PASSIVO: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE 

DE SAO PAULO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 4ª JEC Data: 12/03/2020 Hora: 16:00 , no endereço: RUA 

TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 30 de janeiro de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003949-34.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE FARIA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE BERNARDO DUZANOWSKI OAB - MT20005-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REU)

 

PROCESSO n. 1003949-34.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:SIMONE FARIA 

DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ANDRE BERNARDO 

DUZANOWSKI POLO PASSIVO: ENERGISA S/A FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 12/03/2020 Hora: 16:10 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 30 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003953-71.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JUSTINIANO LUIZ COIMBRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO JUVENAL DA SILVA OAB - MT21162/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003953-71.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JUSTINIANO LUIZ 

COIMBRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LEANDRO JUVENAL DA 

SILVA POLO PASSIVO: TELEFONICA BRASIL S.A. FINALIDADE: EFETUAR 

A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 12/03/2020 

Hora: 16:20 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 30 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003959-78.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDVANDRA CONCEICAO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

STEFANO ROBERTO GUIMARAES SILVEIRA CAMPOS JUNIOR OAB - 

MT25777/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003959-78.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:EDVANDRA 

CONCEICAO SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: STEFANO 

ROBERTO GUIMARAES SILVEIRA CAMPOS JUNIOR POLO PASSIVO: 

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 16/03/2020 Hora: 08:30 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 31 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003960-63.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELENICE TEREZA DIAS FONTES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

STEFANO ROBERTO GUIMARAES SILVEIRA CAMPOS JUNIOR OAB - 

MT25777/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003960-63.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ELENICE TEREZA 

DIAS FONTES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: STEFANO ROBERTO 

GUIMARAES SILVEIRA CAMPOS JUNIOR POLO PASSIVO: VIVO S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 

16/03/2020 Hora: 08:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 31 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003967-55.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

HIPOLITO DE MELO CASTRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUELLEN CAROLINE HERANI WENDPAP OAB - MT18993/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003967-55.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:HIPOLITO DE 

MELO CASTRO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: SUELLEN CAROLINE 

HERANI WENDPAP POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 16/03/2020 Hora: 08:50 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 31 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020953-21.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DO CARMO REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BENEDITO FERREIRA PAES SOBRINHO OAB - MT21892/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

Processo n. 1020953-21.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: 

BENEDITO FERREIRA PAES SOBRINHO - MT21892/O , da data designada 

para realização de audiência: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 

16/03/2020 Hora: 09:00 , que será realizada no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DE CUIABÁ, Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, 275, Bairro 

Duque De Caxias, Cuiabá – MT, (Lateral do 44° Batalhão De Infantaria 

Motorizada), devendo comunicar seu(ua) cliente, cientificando(a) que o 

não comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. CUIABÁ, 31 de 

janeiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1019128-42.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

ELISEU EDUARDO DALLAGNOL OAB - 212.688.359-00 

(REPRESENTANTE)

ELISEU EDUARDO DALLAGNOL OAB - MT2814-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

Procedo a intimação do patrono da parte promovente para que, no prazo 

de 05 (cinco) dias, manifeste-se quanto a petição do promovido.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003991-83.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CREUDENEI DO NASCIMENTO RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DURVAL TEODORO DE MELO OAB - MT3701-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HENIO WANDERLEY DE ALMEIDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003991-83.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:CREUDENEI DO 

NASCIMENTO RODRIGUES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: DURVAL 

TEODORO DE MELO POLO PASSIVO: HENIO WANDERLEY DE ALMEIDA 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 

16/03/2020 Hora: 09:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 31 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004003-97.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEMAR CARBONERA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA MACEDO FOLES OAB - MT23173-O (ADVOGADO(A))

Lindolfo Macedo de Castro OAB - MT7174-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 
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(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1004003-97.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:VALDEMAR 

CARBONERA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LINDOLFO MACEDO DE 

CASTRO, JULIANA MACEDO FOLES POLO PASSIVO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 16/03/2020 Hora: 09:20 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 31 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004004-82.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ADAO SILVA DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1004004-82.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ADAO SILVA DE 

JESUS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS GUSTAVO LIMA 

FERNANDES POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 16/03/2020 

Hora: 09:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 31 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022007-22.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANILZE RIBEIRO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1022007-22.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ANILZE RIBEIRO DA SILVA REQUERIDO: TELEFÔNICA 

BRASIL S.A. Vistos, Intime-se a parte reclamante para emendar a inicial 

esclarecendo a retificando, no que for preciso, porquanto as partes 

cadastradas no sistema PJe divergem daqueles constantes da petição 

inicial e documentos colacionados. Anoto para tanto o prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de indeferimento da inicial. Intime-se. Cumpra-se. João 

Alberto Menna Barreto Duarte Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004023-88.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO CONCEICAO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ICARO GIBRAN REVELES DE ANDRADE OAB - MT0015578A 

(ADVOGADO(A))

FERNANDA CAMILA PICOLLI OAB - MT19716-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1004023-88.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:RENATO 

CONCEICAO SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FERNANDA 

CAMILA PICOLLI, ICARO GIBRAN REVELES DE ANDRADE POLO PASSIVO: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 

16/03/2020 Hora: 09:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 31 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004028-13.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELINEIA DIOGO DE PAULA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO HENRIQUE REGINATO OAB - MT0016639A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1004028-13.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ELINEIA DIOGO 

DE PAULA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FABIO HENRIQUE 

REGINATO POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 16/03/2020 Hora: 09:50 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 31 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004029-95.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SUELI PEREIRA BARBOSA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR NEGRAO BACARJI OAB - MT26773/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

 

PROCESSO n. 1004029-95.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:SUELI PEREIRA 

BARBOSA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: IGOR NEGRAO BACARJI 

POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

4ª JEC Data: 16/03/2020 Hora: 10:00 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 31 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008482-70.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

REINALDO MARIANO DA CUNHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARTA SEBASTIANA DE OLIVEIRA OAB - MT19174-O (ADVOGADO(A))

RENATO FERREIRA COUTINHO OAB - MT16360-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

S D ALLIEND NOTICIAS - ME (REQUERIDO)

SERGIO DORIVALDO ALLIEND (REQUERIDO)

 

Procedo a intimação da parte promovente para, em 05 (cinco) dias, 

manifestar-se quanto a juntada de mandado negativo.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1017703-77.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO ROSSI OPERA PRIMA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VITOR LIMA DE ARRUDA OAB - MT16198-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GABRIEL KARA JOSE NETO (EXECUTADO)

LUCRECIA SONNI KARA JOSE (EXECUTADO)

 

Procedo a intimação da parte promovente para, em 05 (cinco) dias, 

manifestar-se quanto a juntada de mandado negativo.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002027-55.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

E. C. DA SILVA - ENSINO SUPERIOR - ME (EXEQUENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

OTAVIO GARGAGLIONE LEITE DA SILVA OAB - MT18229-O 

(ADVOGADO(A))

GUILHERME ROBERTO GOMES COSTA OAB - MT27389/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THAIZI DO CARMO NARDI (EXECUTADO)

 

Procedo a intimação da parte promovente para, em 05 (cinco) dias, 

manifestar-se quanto a juntada de AR negativo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004039-42.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO DA SILVA MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLA FERNANDA AMARAL SEGUNDO OAB - MT13867/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1004039-42.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ALESSANDRO 

DA SILVA MOURA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: DANIELLA 

FERNANDA AMARAL SEGUNDO POLO PASSIVO: Aguas Cuiabá S/A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 

16/03/2020 Hora: 10:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 31 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1013758-82.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANI MORENO IORIS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIA DE PAULA VITORINO OAB - MT24802/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LAURA GISELE MAIA SPINOLA (EXECUTADO)

 

Procedo a intimação da parte promovente para, em 05 (cinco) dias, 

manifestar-se quanto a juntada de mandado negativo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004042-94.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO AUGUSTO WELTER (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

YURI FLORES DA CUNHA FREITAS OAB - MT23024-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REU)

 

PROCESSO n. 1004042-94.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:FRANCISCO 

AUGUSTO WELTER ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: YURI FLORES DA 

CUNHA FREITAS POLO PASSIVO: AZUL LINHAS AEREAS FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 16/03/2020 

Hora: 10:20 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 31 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006378-08.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IMAGEM SERVICOS DE EVENTOS EIRELI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE DE SANDRO NERY FERREIRA OAB - MT5768-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LIGIA SOUZA PINTO (REQUERIDO)

 

Processo n. 1006378-08.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: 

ALEXANDRE DE SANDRO NERY FERREIRA - MT0005768A, da data 

designada para realização de audiência: Tipo: Conciliação, Sala: 4ª JEC 

Data: 17/10/2019 Hora: 12:10 , que será realizada no CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DE CUIABÁ, Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, 

275, Bairro Duque De Caxias, Cuiabá – MT, (Lateral do 44° Batalhão De 

Infantaria Motorizada), devendo comunicar seu(ua) cliente, 

cientificando(a) que o não comparecimento à audiência designada e não 

sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará na 

extinção e arquivamento do processo, nos termos do art. 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. CUIABÁ, 5 de setembro de 2019.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008926-06.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VISUAL FORMATURAS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIOVANE GUALBERTO DE ALMEIDA OAB - MT17809-O (ADVOGADO(A))

BRUNO FELIPE MONTEIRO COELHO OAB - MT14559-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSIELY CRISTIANE SOARES DE LIMA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA LUZIANE RIBEIRO OAB - MT8433/O (ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1008926-06.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogados do(a) REQUERENTE: 

BRUNO FELIPE MONTEIRO COELHO - MT14559-A, GIOVANE GUALBERTO 

DE ALMEIDA - MT0017809A-O, da data designada para realização de 

audiência: Tipo: Conciliação, Sala: 4ª JEC Data: 04/11/2019 Hora: 15:00 , 

que será realizada no CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DE CUIABÁ, 

Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, 275, Bairro Duque De Caxias, 

Cuiabá – MT, (Lateral do 44° Batalhão De Infantaria Motorizada), devendo 

comunicar seu(ua) cliente, cientificando(a) que o não comparecimento à 

audiência designada e não sendo apresentada justificativa até o inicio da 

audiência, implicará na extinção e arquivamento do processo, nos termos 

do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento 

das custas processuais. CUIABÁ, 23 de setembro de 2019.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006335-71.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IMAGEM SERVICOS DE EVENTOS EIRELI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE DE SANDRO NERY FERREIRA OAB - MT5768-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NADIA MARIA DE ALMEIDA FRANCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KARINE MICHELE GONCALVES OAB - MT8503/B (ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1006335-71.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: 

ALEXANDRE DE SANDRO NERY FERREIRA - MT0005768A, da data 

designada para realização de audiência: Tipo: Conciliação Juizado Sala: 4ª 

JEC Data: 17/10/2019 Hora: 11:20 , que será realizada no CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DE CUIABÁ, Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, 

275, Bairro Duque De Caxias, Cuiabá – MT, (Lateral do 44° Batalhão De 

Infantaria Motorizada), devendo comunicar seu(ua) cliente, 

cientificando(a) que o não comparecimento à audiência designada e não 

sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará na 

extinção e arquivamento do processo, nos termos do art. 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. CUIABÁ, 5 de setembro de 2019.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005201-09.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELLE DE SIQUEIRA NOGUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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LEONARDO JOSE SIQUEIRA DA SILVA OAB - MT0021410A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1005201-09.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: 

LEONARDO JOSE SIQUEIRA DA SILVA - MT0021410A, da data designada 

para realização de audiência: Tipo: Conciliação Juizado Sala: 4ª JEC Data: 

10/10/2019 Hora: 11:40 , que será realizada no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DE CUIABÁ, Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, 275, Bairro 

Duque De Caxias, Cuiabá – MT, (Lateral do 44° Batalhão De Infantaria 

Motorizada), devendo comunicar seu(ua) cliente, cientificando(a) que o 

não comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. CUIABÁ, 29 de 

agosto de 2019.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004624-31.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS BRITO DE LIMA (REQUERENTE)

ADRIANA CRISTINA BARRETO BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA CYPRESTE FERRARI OAB - ES25230 (ADVOGADO(A))

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES OAB - SP0098709A 

(ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1004624-31.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: 

JULIANA CYPRESTE FERRARI - ES25230Advogado do(a) REQUERENTE: 

JULIANA CYPRESTE FERRARI - ES25230, da data designada para 

realização de audiência: Tipo: Conciliação Juizado Sala: 4ª JEC Data: 

08/10/2019 Hora: 10:20 , que será realizada no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DE CUIABÁ, Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, 275, Bairro 

Duque De Caxias, Cuiabá – MT, (Lateral do 44° Batalhão De Infantaria 

Motorizada), devendo comunicar seu(ua) cliente, cientificando(a) que o 

não comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. CUIABÁ, 27 de 

agosto de 2019.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004624-31.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS BRITO DE LIMA (REQUERENTE)

ADRIANA CRISTINA BARRETO BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA CYPRESTE FERRARI OAB - ES25230 (ADVOGADO(A))

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES OAB - SP0098709A 

(ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1004624-31.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: 

JULIANA CYPRESTE FERRARI - ES25230Advogado do(a) REQUERENTE: 

JULIANA CYPRESTE FERRARI - ES25230, da data designada para 

realização de audiência: Tipo: Conciliação Juizado Sala: 4ª JEC Data: 

08/10/2019 Hora: 10:20 , que será realizada no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DE CUIABÁ, Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, 275, Bairro 

Duque De Caxias, Cuiabá – MT, (Lateral do 44° Batalhão De Infantaria 

Motorizada), devendo comunicar seu(ua) cliente, cientificando(a) que o 

não comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. CUIABÁ, 27 de 

agosto de 2019.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002328-36.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUCIA SILVA DE AQUINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUCIA SILVA DE AQUINO OAB - MT7373/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AEREAS S/A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT19023-A (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Recurso Inominado foi apresentado no prazo legal, 

havendo pedido de Justiça Gratuita. Certifico ainda que expedi intimação à 

parte recorrida para oferecer contrarrazões.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006618-94.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JONAS CAMPOS VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO BORGES PORTO OAB - MT2854/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Recurso Inominado foi apresentado no prazo legal, 

havendo pedido de Justiça Gratuita. Certifico ainda que expedi intimação à 

parte recorrida para oferecer contrarrazões.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017151-15.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CICERA RAFAELA FERREIRA GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINA CAVALCANTE ROCHA OAB - MT22336/O (ADVOGADO(A))

MELQUISEDEC JOSE ROLDAO OAB - GO92219-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

Processo n. 1017151-15.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogados do(a) REQUERENTE: 

MELQUISEDEC JOSE ROLDAO - GO92219-O, KARINA CAVALCANTE 

ROCHA - MT22336/O, da data designada para realização de audiência: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 16/03/2020 Hora: 10:40 , que 

será realizada no CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DE CUIABÁ, Rua 

Tenente Alcides Duarte de Souza, 275, Bairro Duque De Caxias, Cuiabá – 

MT, (Lateral do 44° Batalhão De Infantaria Motorizada), devendo comunicar 

seu(ua) cliente, cientificando(a) que o não comparecimento à audiência 

designada e não sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, 

implicará na extinção e arquivamento do processo, nos termos do art. 51, 

inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. CUIABÁ, 31 de janeiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021886-91.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JUVENAL DA SILVA MATA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

GRACIELI SOARES DE CARVALHO PEREIRA DE SOUZA OAB - 

MT20283/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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YANA COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Processo n. 1021886-91.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) INTERESSADO: 

GRACIELI SOARES DE CARVALHO PEREIRA DE SOUZA - MT20283/O, da 

data designada para realização de audiência: Tipo: Conciliação juizado 

Sala: 4ª JEC Data: 16/03/2020 Hora: 10:50 , que será realizada no CEJUSC 

DOS JUIZADOS ESPECIAIS DE CUIABÁ, Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, 275, Bairro Duque De Caxias, Cuiabá – MT, (Lateral do 44° 

Batalhão De Infantaria Motorizada), devendo comunicar seu(ua) cliente, 

cientificando(a) que o não comparecimento à audiência designada e não 

sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará na 

extinção e arquivamento do processo, nos termos do art. 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. CUIABÁ, 31 de janeiro de 2020.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003944-12.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BOSCO RIBEIRO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS YULE PARDI OAB - MT23293-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A. 

(REU)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1003944-12.2020.8.11.0001. 

AUTOR: JOAO BOSCO RIBEIRO DA SILVA REU: ELETROPAULO 

METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A. Vistos, Intime-se a 

parte reclamante para, no prazo de 05 (cinco) dias, juntar aos autos 

comprovante de negativação atualizado emitido pelo órgão no qual consta 

a inscrição do débito (consulta de balcão), sob pena de indeferimento da 

liminar. Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003770-03.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO SILVA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO TERTULIANO RODRIGUES JUNIOR OAB - MT12819-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1003770-03.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: SEBASTIAO SILVA DE OLIVEIRA REQUERIDO: TELEFÔNICA 

BRASIL S.A. Vistos, Intime-se a parte reclamante para, no prazo de 15 

(quinze) dias, colacionar aos autos comprovante de residência atualizado 

e em seu próprio nome, sob pena de indeferimento da inicial, nos termos 

dos art. 321, parágrafo único do CPC. Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira 

de Abreu Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003164-72.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SISTEMA DE ENSINO SAO BENEDITO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE DE OLIVEIRA GOMES OAB - MT15268/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANNILANDIA DE SOUSA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1003164-72.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: SISTEMA DE ENSINO SAO BENEDITO LTDA - ME 

REQUERIDO: SANNILANDIA DE SOUSA Vistos, Intime-se a parte 

reclamante para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial, juntando 

aos autos cópia dos documentos de identificação pessoal do 

representante da empresa e instrumento do mandato, sob pena de 

indeferimento da inicial, nos termos dos art. 321, parágrafo único do CPC. 

Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003777-92.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DIANNA KARINY LEMES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1003777-92.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: DIANNA KARINY LEMES DA SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. 

Vistos, Intime-se a parte reclamante para emendar a inicial juntando aos 

autos, comprovante de residência atualizado e em seu próprio nome ou 

justificar, comprovadamente, a relação existente com a pessoa indicada 

no documento juntado. Anoto para tanto o prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de indeferimento da inicial, nos termos do art. 321, parágrafo único 

do CPC. Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003464-34.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CREUDENEI DO NASCIMENTO RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DURVAL TEODORO DE MELO OAB - MT3701-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARISA RODRIGUES CANAVARROS INFANTINO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1003464-34.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: CREUDENEI DO NASCIMENTO RODRIGUES REQUERIDO: 

MARISA RODRIGUES CANAVARROS INFANTINO Vistos, Intime-se a parte 

reclamante para, no prazo de 15 (quinze) dias, colacionar aos autos 

comprovante de residência atualizado e em seu próprio nome, sob pena 

de indeferimento da inicial, nos termos dos art. 321, parágrafo único do 

CPC. Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003616-82.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

ELIZABETH SANTO PEREIRA OAB - 022.990.102-62 (REPRESENTANTE)

ELIZABETH SANTO PEREIRA OAB - MT26468/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1003616-82.2020.8.11.0001. 

REPRESENTANTE: ELIZABETH SANTO PEREIRA REQUERIDO: IUNI 

EDUCACIONAL S.A. Vistos, Intime-se a parte reclamante para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, colacionar aos autos comprovante de residência 

atualizado e em seu próprio nome, sob pena de indeferimento da inicial, 

nos termos dos art. 321, parágrafo único do CPC. Cumpra-se. Tiago Souza 

Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011995-46.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANE CRISTINA DA SILVA RONDON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CLARA DA SILVA OAB - MT10373/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 
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(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT217447-A (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Recurso Inominado foi apresentado no prazo legal, 

havendo a juntada de preparo recursal. Certifico ainda que expedi 

intimação à parte recorrida para oferecer contrarrazões.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003556-12.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SISTEMA DE ENSINO SAO BENEDITO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE DE OLIVEIRA GOMES OAB - MT15268/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WILLIAN DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1003556-12.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: SISTEMA DE ENSINO SAO BENEDITO LTDA - ME 

REQUERIDO: WILLIAN DA SILVA Vistos, Intime-se a parte reclamante para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial, juntando aos autos cópia 

dos documentos de identificação pessoal do representante da empresa e 

instrumento do mandato, sob pena de indeferimento da inicial, nos termos 

dos art. 321, parágrafo único do CPC. Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira 

de Abreu Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003372-56.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DIOGO BURGATT DUARTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDI TOCANTINS SILVA OAB - MT16519-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1003372-56.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: DIOGO BURGATT DUARTE REQUERIDO: OI S.A Vistos, 

Intime-se a parte reclamante para emendar a inicial juntando aos autos, 

comprovante de residência atualizado e em seu próprio nome ou justificar, 

comprovadamente, a relação existente com a pessoa indicada no 

documento juntado. Anoto para tanto o prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de indeferimento da inicial, nos termos do art. 321, parágrafo único 

do CPC. Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003749-27.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREZA DE JESUS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1003749-27.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: ANDREZA DE JESUS SILVA REQUERIDO: ITAPEVA VII 

MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS 

NAO-PADRONIZADOS Vistos, Intime-se a parte reclamante para emendar 

a inicial juntando aos autos, comprovante de residência atualizado e em 

seu próprio nome ou justificar, comprovadamente, a relação existente com 

a pessoa indicada no documento juntado e comprovante de negativação 

atualizado emitido pelo órgão no qual consta a inscrição do débito 

(consulta de balcão). Anoto para tanto o prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de indeferimento da inicial, nos termos do art. 321, parágrafo único 

do CPC. Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003623-74.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WASHINGTON PEREIRA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SOUZA BORGES OAB - MT9035/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1003623-74.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: WASHINGTON PEREIRA RODRIGUES REQUERIDO: GOL 

LINHAS AEREAS S.A. Vistos, Intime-se a parte reclamante para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, colacionar aos autos comprovante de residência 

atualizado e em seu próprio nome, sob pena de indeferimento da inicial, 

nos termos dos art. 321, parágrafo único do CPC. Cumpra-se. Tiago Souza 

Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003416-75.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CREUDENEI DO NASCIMENTO RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DURVAL TEODORO DE MELO OAB - MT3701-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RONALDO ADRIANO MORAES FERREIRA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1003416-75.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: CREUDENEI DO NASCIMENTO RODRIGUES REQUERIDO: 

RONALDO ADRIANO MORAES FERREIRA DA SILVA Vistos, Intime-se a 

parte reclamante para, no prazo de 15 (quinze) dias, colacionar aos autos 

comprovante de residência atualizado e em seu próprio nome, sob pena 

de indeferimento da inicial, nos termos dos art. 321, parágrafo único do 

CPC. Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003484-25.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RIO CACHOERINHA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA DE SOUSA ANDRADE OAB - MT16875-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIS MANOEL ASSIS DE SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1003484-25.2020.8.11.0001. 

EXEQUENTE: CONDOMINIO RIO CACHOERINHA EXECUTADO: LUIS 

MANOEL ASSIS DE SOUZA Vistos, Cite-se a parte executada, por aviso 

de recebimento, para que no prazo de (03) três dias, efetue o pagamento 

da dívida. (art. 829 do CPC). Não efetuado o pagamento no prazo supra 

mencionado, o Oficial de Justiça procederá de imediato à penhora de bens 

e sua avaliação, intimando-se a parte devedora (art. 829, § 1º do CPC). 

Recaindo a penhora em bens imóveis, intime-se também o(a) cônjuge da 

parte executada (art. 842 do CPC). Em caso de penhora, o exequente 

deverá proceder à entrega do original do título de crédito à Secretaria 

deste Juizado (Enunciado 126 do FONAJE) até a audiência de conciliação, 

sob pena de extinção. Nos termos do que dispõe o art. 53, §1º da Lei nº 

9.099/95, efetuada a penhora, designe-se audiência de conciliação, 

advertindo a parte devedora que será em audiência o momento oportuno 

para opor embargos à execução. Intime-se. Cumpra-se. Tiago Souza 

Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004067-10.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:
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ELIZANE VENTURA DOS SANTOS CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DA CRUZ OLIVEIRA ARAUJO OAB - MT12933-O 

(ADVOGADO(A))

RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT12921-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SAMSUNG SDI BRASIL LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1004067-10.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ELIZANE 

VENTURA DOS SANTOS CAMPOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS, MARIA APARECIDA DA CRUZ 

OLIVEIRA ARAUJO POLO PASSIVO: SAMSUNG SDI BRASIL LTDA 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 

16/03/2020 Hora: 11:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 31 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004074-02.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA LOPES HERVATIN (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELLE DE ALMEIDA ANDRADE OAB - MT14109-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1004074-02.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:FABIANA LOPES 

HERVATIN ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MICHELLE DE ALMEIDA 

ANDRADE POLO PASSIVO: GOL LINHAS AEREAS S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 16/03/2020 

Hora: 11:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 31 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004080-09.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL DA COSTA E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO JOSE DOS SANTOS OAB - MT16263-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1004080-09.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MANOEL DA 

COSTA E SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FABIO JOSE DOS 

SANTOS POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 16/03/2020 Hora: 11:20 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 31 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004083-61.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ELIZABETH MILANEZI DE PAULA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO JOVENTINO COELHO OAB - MT5950-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LATAM AIRLINES GROUP S/A (REQUERIDO)

DESTA TURISMO AGENCIA DE VIAGEM EIRELI - ME (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1004083-61.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MARIA 

ELIZABETH MILANEZI DE PAULA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

MARCELO JOVENTINO COELHO POLO PASSIVO: LATAM AIRLINES 

GROUP S/A e outros FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 4ª JEC Data: 16/03/2020 Hora: 11:30 , no endereço: RUA 

TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 31 de janeiro de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004084-46.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ARLINDO FABIANO DOS REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Marcos Adriano Bocalan OAB - MT9566-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1004084-46.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ARLINDO 

FABIANO DOS REIS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCOS 

ADRIANO BOCALAN POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR 

A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 16/03/2020 

Hora: 11:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 31 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004088-83.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRESSA JOANA SANTOS DE PAULA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATOS COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1004088-83.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ANDRESSA 

JOANA SANTOS DE PAULA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS 

GUSTAVO LIMA FERNANDES POLO PASSIVO: MATOS COMERCIO DE 

PERFUMES E COSMETICOS LTDA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 16/03/2020 Hora: 11:50 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 31 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004094-90.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GREIZIELLE CATARINA GONCALVES DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1004094-90.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:GREIZIELLE 

CATARINA GONCALVES DA CRUZ ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

EVALDO LUCIO DA SILVA POLO PASSIVO: BANCO SANTANDER 

(BRASIL) S/A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

4ª JEC Data: 16/03/2020 Hora: 12:00 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 31 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004097-45.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FLORISVALDO SOARES DE LIMA (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

HOMERO LIMA NETO OAB - MT23064-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIANO PEREIRA DA SILVA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1004097-45.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:FLORISVALDO 

SOARES DE LIMA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: HOMERO LIMA 

NETO POLO PASSIVO: FABIANO PEREIRA DA SILVA FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 16/03/2020 

Hora: 12:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 31 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021623-59.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IMAGEM SERVICOS DE EVENTOS EIRELI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE DE SANDRO NERY FERREIRA OAB - MT5768-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIANA CRISTINA DE RESENDE MARQUES SANTOS (REQUERIDO)

 

Procedo a intimação da parte promovente para, em 05 (cinco) dias, 

manifestar-se quanto a juntada de mandado negativo.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006928-03.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO PARQUE CHAPADA DOS BANDEIRANTES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ERIKA ROBINE DE MEDEIROS ALVES BASTOS (EXECUTADO)

 

Procedo a intimação da parte promovente para, em 05 (cinco) dias, 

manifestar-se quanto a juntada de mandado negativo.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1017357-29.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ARARAUNA TURISMO ECOLOGICO LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUDSON CESAR MELO FARIA OAB - MT6474-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

READ SERVICOS TURISTICOS S.A. (REQUERIDO)

 

Procedo a intimação da parte promovente para, em 05 (cinco) dias, 

manifestar-se quanto a juntada de AR negativo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014521-83.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCISIO FOLETTO PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCISIO FOLETTO PEREIRA OAB - MT0020686A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R-F2 TRANSPORTES EIRELI - ME (REQUERIDO)

 

Procedo a intimação da parte promovente para, em 05 (cinco) dias, 

manifestar-se quanto a juntada de AR negativo.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001008-14.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO BRAGA NETO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KASSIA REGINA NAVES SILVA BRAGA OAB - MT25030-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUBIA DANTAS TENUTA (EXECUTADO)

ELIVANIA LIMA TORRES (EXECUTADO)

 

Procedo a intimação da parte promovente para, em 05 (cinco) dias, 

manifestar-se quanto a juntada de AR negativo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014139-90.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO DA COSTA FARIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENILSON NASSARDEN PAIVA JUNIOR OAB - MT19132-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Recurso Inominado foi apresentado no prazo legal, 

havendo a juntada de preparo recursal. Certifico ainda que expedi 

intimação à parte recorrida para oferecer contrarrazões.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1020510-70.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO FLORAIS DO VALLE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NUBIA NARCISO FERREIRA DE SOUZA OAB - MT6247-O 

(ADVOGADO(A))

ANGELINA HELENA DE AQUINO COSTA OAB - MT21590-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANA ROSA GARCIA DE SOUZA (EXECUTADO)

JOSE GONCALO DE SOUZA (EXECUTADO)

 

Procedo a intimação da parte promovente para, em 05 (cinco) dias, 

manifestar-se quanto a juntada de AR negativo.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004355-89.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FERREIRA & PELEGRINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FRANCISCO FERREIRA OAB - PR0058131A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRUNA BEATRIZ FERNANDES DA SILVA (EXECUTADO)

 

Procedo a intimação da parte promovente para, em 05 (cinco) dias, 

manifestar-se quanto a juntada de AR negativo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002012-86.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA SOUZA BARBOSA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

YUMI LEME NAKAMURA OAB - MT26775-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULYANNO CASSIO FRANCO DE MOURA 96666889134 (REU)

DEUTSCHE LUFTHANSA AG (REU)

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REU)

 

Procedo a intimação da parte promovente para, em 05 (cinco) dias, 

manifestar-se quanto a juntada de AR negativo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004111-29.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ADANIS GOMES DA SILVA DE QUEIROZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISRAY ARTHUR SANTOS ALVES OAB - MT18798-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1004111-29.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ADANIS GOMES 

DA SILVA DE QUEIROZ ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FRANCISRAY 
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ARTHUR SANTOS ALVES POLO PASSIVO: AZUL LINHAS AEREAS 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 

16/03/2020 Hora: 12:20 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 31 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008541-58.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR OAB - MT25057-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIESP S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS GUSTAVO RUGGIER PRADO OAB - MS0009645A (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Recurso Inominado foi apresentado no prazo legal, 

havendo a juntada de preparo recursal. Certifico ainda que expedi 

intimação à parte recorrida para oferecer contrarrazões.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004118-21.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

KESLEY VINICIUS GONCALVES NUNES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KESLEY VINICIUS GONCALVES NUNES OAB - MT26062-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

 

PROCESSO n. 1004118-21.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:KESLEY VINICIUS 

GONCALVES NUNES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: KESLEY 

VINICIUS GONCALVES NUNES POLO PASSIVO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 16/03/2020 Hora: 14:00 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 31 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008956-41.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GRACIANA ROSA LOPES MESQUITA GUIDO GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VITOR BERNARDINELLI DACACHE OAB - MT15361/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT217447-A (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Recurso Inominado foi apresentado no prazo legal, 

havendo a juntada de preparo recursal. Certifico ainda que expedi 

intimação à parte recorrida para oferecer contrarrazões.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004120-88.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MURILO CASTANON LEOBET (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO CASTANON LEOBET OAB - MT26071/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DALSER MATHEUS DE MORAES (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1004120-88.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MURILO 

CASTANON LEOBET ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MURILO 

CASTANON LEOBET POLO PASSIVO: DALSER MATHEUS DE MORAES 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 

16/03/2020 Hora: 14:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 31 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004133-87.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

INDAIA MIRANDA DIAS FERREIRA (REQUERENTE)

ELTON FERREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EUSTAQUIO INACIO DE NORONHA NETO OAB - MT12548-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATACADAO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1004133-87.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:INDAIA MIRANDA 

DIAS FERREIRA e outros ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EUSTAQUIO 

INACIO DE NORONHA NETO POLO PASSIVO: ATACADAO S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 

16/03/2020 Hora: 14:20 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 31 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004138-12.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FILIPE RICARDO IBARRA FERRAZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIA SILIANE LUZ FERNANDES OAB - MT13121-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1004138-12.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:FILIPE RICARDO 

IBARRA FERRAZ ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FLAVIA SILIANE LUZ 

FERNANDES POLO PASSIVO: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL 

S/A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, 

para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 

16/03/2020 Hora: 14:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 31 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004139-94.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROSSANA DOS SANTOS DUARTE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVERALDO DOS SANTOS DUARTE OAB - MT0016271A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REU)

 

PROCESSO n. 1004139-94.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ROSSANA DOS 

SANTOS DUARTE ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EVERALDO DOS 

SANTOS DUARTE POLO PASSIVO: AZUL LINHAS AEREAS FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 16/03/2020 

Hora: 14:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 31 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003222-12.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:
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FRANCIELLY DAIANY CRISTALDO DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIA ROSANA PERIN OAB - MT0011809A (ADVOGADO(A))

EDUARDO ARTUR DE LIMA OAB - MT26559/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIANA GOULART PENTEADO OAB - SP167884-O (ADVOGADO(A))

 

Manifeste-se a parte exequente quanto ao valor depositado pela parte 

executada, bem como sobre a satisfação do crédito; não havendo 

manifestação no prazo de 05 (cinco) dias, presumir-se-á que houve 

concordância e sobrevirá a extinção com fulcro no art. 924, inciso II do 

CPC.18.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004140-79.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZABETH TORRES PRATA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIZETE BAGATELLI GONCALVES OAB - MT5932-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA. (REU)

INFOAR COMERCIO E SERVICOS EM AR CONDICIONADO E INFORMATICA 

EIRELI (REU)

LOJAS AMERICANAS S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1004140-79.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ELIZABETH 

TORRES PRATA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ELIZETE BAGATELLI 

GONCALVES POLO PASSIVO: LOJAS AMERICANAS S.A. e outros (2) 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 

16/03/2020 Hora: 14:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 31 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003391-62.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WALEY LUIZ GUERREIRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS YULE PARDI OAB - MT23293-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, Peticiona a parte reclamante informando o descumprimento da 

liminar. Em razão da petição que consta do ID. 28699270, vislumbra que a 

parte reclamada não restabeleceu o fornecimento de energia elétrica da 

UC n. 6/2225706-7, assim sendo, não acatando o que foi deliberado por 

este Juízo. Desta feita, determino seja a parte reclamada intimada 

pessoalmente para o fim de dar integral cumprimento ao que deliberado na 

decisão que consta no ID. 28538161, no prazo de 05 (cinco) horas. 

Deverá o Sr. Meirinho fazer constar na certidão o horário final da 

diligência. Fixo, para a hipótese de novo descumprimento da medida, multa 

no importe de R$2.000,00 (dois mil reais), em substituição àquela 

anteriormente fixada. Intimem-se. Cumpra-se em regime de plantão, 

fazendo constar a presente no mandado. Tiago Souza Nogueira de Abreu 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019992-80.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DANILO GOMES FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERNANDES GONCALVES DE LIMA OAB - MT11806-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1019992-80.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

DANILO GOMES FERREIRA REQUERIDO: ANHANGUERA EDUCACIONAL 

LTDA Vistos, Indefiro o pedido que consta no ID. 28533379, vez que a 

reclamada comprova o cumprimento da medida liminar, conforme 

comprovante juntado no ID. 28195293. Aguarde-se audiência já agendada. 

Intimem-se. Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1010460-82.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO FLORAIS ITALIA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NUBIA NARCISO FERREIRA DE SOUZA OAB - MT6247-O 

(ADVOGADO(A))

ANGELINA HELENA DE AQUINO COSTA OAB - MT21590-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GINCODELTA INCORPORACOES LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HELIO NISHIYAMA OAB - MT12919-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1010460-82.2019.8.11.0001. 

EXEQUENTE: CONDOMINIO FLORAIS ITALIA EXECUTADO: GINCODELTA 

INCORPORACOES LTDA Vistos, Defiro o pedido que consta no ID. 

28666961, item "a" quanto a retirada do feito da pauta de audiência de 

conciliação em razão da discordância do bem ofertado pela reclamada. 

Indefiro os pedidos que consta no ID. 28666961: 1.no que tange ao item 

"b", visto que realizada tentativa de penhora pelo sistema bacenjud, 

recentemente; 2.no que tange ao item "d", visto que a dívida ainda está em 

discussão, não podendo ser realizado qualquer levantamento neste 

momento. Antes da análise do pedido que consta no item "c", intime-se a 

parte exequente para que junte aos autos a matrícula atualizado do imóvel 

indicado para garantia do juízo, no prazo de 15 (quinze) dias. Intimem-se. 

Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019100-74.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JONATHAS WILLIAN DIAS DE SOUZA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

PRISCILA GONCALVES DE ARRUDA OAB - MT20310-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LAERCIO SERGIO SANTOS CUNHA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos. Ante a proximidade da audiência de conciliação designada, retire o 

feito da pauta de audiência. Diante do retorno negativo do AR, intime-se a 

parte promovente para que informe o endereço atualizado da parte 

promovida, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção. Com a 

informação do endereço nos autos, designe-se nova data para audiência 

de conciliação, conforme a pauta do juízo. Não havendo manifestação, 

concluso para extinção. Intime-se. Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de 

Abreu Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003881-84.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

THAYNE CRISTINA DA COSTA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE LUIZ ALVES DA SILVA OAB - MT10065-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1003881-84.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: THAYNE CRISTINA DA COSTA PEREIRA REQUERIDO: 

ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA Vistos, Cuida-se de pedido liminar 

formulado por THAYNE CRISTINA DA COSTA PEREIRA na qual pretende 

ter seu nome excluído dos cadastros de proteção ao crédito sob o 

argumento de que o débito apontado pela parte reclamada ANHANGUERA 

EDUCACIONAL LTDA registrado no rol de inadimplentes é inexistente. 

Passo análise da liminar. Com efeito, para a concessão da tutela de 

urgência se faz imprescindível à presença de elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito alegado e, cumulativamente, que haja perigo de 

dano. Conforme se evola dos autos, sustenta a parte que o débito não 

existe, uma vez que, o contrato foi rescindido antes do inicio do curso pela 

promovida. Importa ainda considerar que não há muito a ser provado pela 

reclamante no caso em apreço, uma vez que, ao asseverar fato negativo, 

impossível se apresenta trazer aos autos qualquer adminículo de prova, 

senão a demonstração da inscrição, o que resta documentado nos autos. 

O perigo de dano resta apontado pelos prejuízos que experimentará na 

hipótese de permanência da anotação que decorre em seu detrimento. 

Não soa jurídico determinar que a parte aguarde o deslinde de uma 

demanda que por mais célere que possa ser, estará a lhe apontar algum 

embaraço nesse transcurso, de modo que aparenta com razoabilidade a 

concessão liminar com forte na norma do art. 297 do CPC. Vale 

acrescentar que não se há de cogitar de irreversibilidade do provimento, 

porquanto poderá ele ser modificado no curso ou ao final da demanda sem 

que isso implique em impossibilidade de retornar ao status atual, até 

porque poderá a parte na hipótese de existir créditos, buscar a sua 

satisfação pelos meios legais. Posto isso, DEFIRO a liminar vindicada para 

o fim de DETERMINAR a exclusão do nome da reclamante dos cadastros 

de restrição ao crédito, no que diz com todos os débitos apontados pela 

reclamada junto ao SERASA. Intime-se a reclamada para que promova a 

exclusão da anotação lançada em desfavor da parte reclamante, para o 

que anoto o prazo de 05 (cinco) dias. Fixo, desde já, para a hipótese de 

descumprimento da medida multa no importe de R$1.000,00 (mil reais). Já 

designada sessão de conciliação, cite-se. Intime-se. Cumpra-se. Tiago 

Souza Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000690-31.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DHIOGO FRANCISCO DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT19588-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos. Cuida-se de pedido liminar formulado por DHIOGO FRANCISCO DA 

COSTA na qual pretende ter seu nome excluído dos cadastros de 

proteção ao crédito sob o argumento de que não manteve relação jurídica 

com a reclamada ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A, que desse causa ao débito levado à inscrição no rol de 

inadimplentes. Passo à análise da medida liminar. Com efeito, para a 

concessão da tutela de urgência se faz imprescindível à presença de 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e, 

cumulativamente, que haja perigo de dano. Conforme se evola dos autos, 

sustenta a parte que o débito é inexistente, uma vez que não possui 

relação jurídica com a parte reclamada. Importa ainda considerar que não 

há muito a ser provado pela parte reclamante no caso em apreço, uma vez 

que, ao asseverar fato negativo, impossível se apresenta trazer aos autos 

qualquer adminículo de prova, senão a demonstração da inscrição, o que 

resta documentado nos autos. O perigo de dano resta apontado pelos 

prejuízos que experimentará na hipótese de permanência da anotação que 

decorre em seu detrimento. Não soa jurídico determinar que a parte 

aguarde o deslinde de uma demanda que por mais célere que possa ser, 

estará a lhe apontar algum embaraço nesse transcurso, de modo que 

aparenta com razoabilidade a concessão liminar com forte na norma do 

art. 297 do CPC. Vale acrescentar que não se há de cogitar de 

irreversibilidade do provimento, porquanto poderá ele ser modificado no 

curso ou ao final da demanda sem que isso implique em impossibilidade de 

retornar ao status atual, até porque poderá a parte na hipótese de existir 

créditos, buscar a sua satisfação pelos meios legais. Posto isso, DEFIRO a 

liminar vindicada para o fim de DETERMINAR a exclusão do nome da 

reclamante dos cadastros de restrição ao crédito, no que diz com o débito 

apontado pela reclamada junto ao SPC, no valor de R$72,26 (setenta e 

dois reais e vinte e seis centavos), com data de inclusão de 

19/junho/2015. Intime-se a reclamada para que promova a exclusão da 

anotação lançada em desfavor da parte reclamante, para o que anoto o 

prazo de 05 (cinco) dias. Fixo, desde já, para a hipótese de 

descumprimento da medida multa no importe de R$1.000,00 (mil reais). Já 

designada sessão de conciliação, cite-se. Intime-se. Cumpra-se. Tiago 

Souza Nogueira de Abreu Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1004118-21.2020.8.11.0001. 

AUTOR: KESLEY VINICIUS GONCALVES NUNES REU: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A I- Cuida-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA na qual pretende 

a parte reclamante a antecipação dos efeitos da tutela para o fim de 

suspender a exigibilidade da fatura referente ao mês de dezembro/2019. 

Defiro a concessão da medida. A parte colaciona aos autos faturas que 

apontam significativa diferença entre os meses objeto da demanda e 

outros, fato que embora não sirva para de pronto apontar ilicitude, já indica 

alguma divergência repentina na média de consumo da parte reclamante. 

Tendo em vista o fato de que a reclamante traz a juízo a questão a fim de 

buscar solução ao conflito de interesses, entendo que está amparado em 

situação bastante para lhe apontar boa-fé, fato que permite a concessão 

da medida. Vale ainda observar a caracterização do serviço de 

fornecimento de energia elétrica como serviço de natureza essencial (art. 

10, inciso I da Lei nº 7783/89), bem como pela própria norma elencada no 

art. 22, caput e parágrafo único do CDC é de se anotar como regra a 

continuidade dos serviços tidos como essenciais. Por tais argumentos é 

que entendo prudente determinar à reclamada que RESTABELEÇA o 

serviço de fornecimento de energia elétrica à residência da parte 

reclamante (UC nº 6/285216-8). Anoto para tanto o prazo de 05 (cinco) 

horas. Deverá o Sr. Meirinho fazer constar de sua certidão o horário em 

que encerrada a diligência. DEFIRO ainda a suspensão da cobrança da 

fatura objeto da demanda, bem assim determino que a parte reclamada se 

abstenha de promover a inscrição dos dados do reclamante no rol de 

inadimplentes. Impõe registrar que a presente decisão não exime a parte 

reclamante de realizar o adimplemento das demais obrigações 

provenientes do serviço de fornecimento de energia elétrica, mas tão só 

suspende a cobrança dos valores referentes ao período objeto da 

demanda (dezembro/2019). Fixo, na hipótese de descumprimento da 

medida multa no importe de R$3.000,00 (três mil reais). Determino que o 

mandado de citação/intimação SEJA INSTRUÍDO COM CÓPIA DA 

PRESENTE DECISÃO, porquanto o sistema PJe tem apresentado 

inconsistências que impossibilitam a parte intimada de ter acesso a 

documentos dos autos que se apresentam relevantes ao cumprimento da 

ordem judicial. II- Já designada sessão de conciliação, cite-se e intime-se. 

Cumpra-se em regime de plantão. João Alberto Menna Barreto Duarte Juiz 

de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1004118-21.2020.8.11.0001. 

AUTOR: KESLEY VINICIUS GONCALVES NUNES REU: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A I- Cuida-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA na qual pretende 

a parte reclamante a antecipação dos efeitos da tutela para o fim de 

suspender a exigibilidade da fatura referente ao mês de dezembro/2019. 

Defiro a concessão da medida. A parte colaciona aos autos faturas que 

apontam significativa diferença entre os meses objeto da demanda e 

outros, fato que embora não sirva para de pronto apontar ilicitude, já indica 

alguma divergência repentina na média de consumo da parte reclamante. 

Tendo em vista o fato de que a reclamante traz a juízo a questão a fim de 

buscar solução ao conflito de interesses, entendo que está amparado em 

situação bastante para lhe apontar boa-fé, fato que permite a concessão 

da medida. Vale ainda observar a caracterização do serviço de 

fornecimento de energia elétrica como serviço de natureza essencial (art. 

10, inciso I da Lei nº 7783/89), bem como pela própria norma elencada no 

art. 22, caput e parágrafo único do CDC é de se anotar como regra a 

continuidade dos serviços tidos como essenciais. Por tais argumentos é 

que entendo prudente determinar à reclamada que RESTABELEÇA o 

serviço de fornecimento de energia elétrica à residência da parte 

reclamante (UC nº 6/285216-8). Anoto para tanto o prazo de 05 (cinco) 

horas. Deverá o Sr. Meirinho fazer constar de sua certidão o horário em 

que encerrada a diligência. DEFIRO ainda a suspensão da cobrança da 

fatura objeto da demanda, bem assim determino que a parte reclamada se 

abstenha de promover a inscrição dos dados do reclamante no rol de 

inadimplentes. Impõe registrar que a presente decisão não exime a parte 

reclamante de realizar o adimplemento das demais obrigações 

provenientes do serviço de fornecimento de energia elétrica, mas tão só 

suspende a cobrança dos valores referentes ao período objeto da 

demanda (dezembro/2019). Fixo, na hipótese de descumprimento da 

medida multa no importe de R$3.000,00 (três mil reais). Determino que o 

mandado de citação/intimação SEJA INSTRUÍDO COM CÓPIA DA 

PRESENTE DECISÃO, porquanto o sistema PJe tem apresentado 

inconsistências que impossibilitam a parte intimada de ter acesso a 

documentos dos autos que se apresentam relevantes ao cumprimento da 

ordem judicial. II- Já designada sessão de conciliação, cite-se e intime-se. 

Cumpra-se em regime de plantão. João Alberto Menna Barreto Duarte Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004118-21.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

KESLEY VINICIUS GONCALVES NUNES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KESLEY VINICIUS GONCALVES NUNES OAB - MT26062-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1004118-21.2020.8.11.0001. 

AUTOR: KESLEY VINICIUS GONCALVES NUNES REU: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A I- Cuida-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA na qual pretende 

a parte reclamante a antecipação dos efeitos da tutela para o fim de 

suspender a exigibilidade da fatura referente ao mês de dezembro/2019. 

Defiro a concessão da medida. A parte colaciona aos autos faturas que 

apontam significativa diferença entre os meses objeto da demanda e 

outros, fato que embora não sirva para de pronto apontar ilicitude, já indica 

alguma divergência repentina na média de consumo da parte reclamante. 

Tendo em vista o fato de que a reclamante traz a juízo a questão a fim de 

buscar solução ao conflito de interesses, entendo que está amparado em 

situação bastante para lhe apontar boa-fé, fato que permite a concessão 

da medida. Vale ainda observar a caracterização do serviço de 

fornecimento de energia elétrica como serviço de natureza essencial (art. 

10, inciso I da Lei nº 7783/89), bem como pela própria norma elencada no 

art. 22, caput e parágrafo único do CDC é de se anotar como regra a 

continuidade dos serviços tidos como essenciais. Por tais argumentos é 

que entendo prudente determinar à reclamada que RESTABELEÇA o 

serviço de fornecimento de energia elétrica à residência da parte 

reclamante (UC nº 6/285216-8). Anoto para tanto o prazo de 05 (cinco) 

horas. Deverá o Sr. Meirinho fazer constar de sua certidão o horário em 

que encerrada a diligência. DEFIRO ainda a suspensão da cobrança da 

fatura objeto da demanda, bem assim determino que a parte reclamada se 

abstenha de promover a inscrição dos dados do reclamante no rol de 

inadimplentes. Impõe registrar que a presente decisão não exime a parte 

reclamante de realizar o adimplemento das demais obrigações 

provenientes do serviço de fornecimento de energia elétrica, mas tão só 

suspende a cobrança dos valores referentes ao período objeto da 

demanda (dezembro/2019). Fixo, na hipótese de descumprimento da 

medida multa no importe de R$3.000,00 (três mil reais). Determino que o 

mandado de citação/intimação SEJA INSTRUÍDO COM CÓPIA DA 

PRESENTE DECISÃO, porquanto o sistema PJe tem apresentado 

inconsistências que impossibilitam a parte intimada de ter acesso a 

documentos dos autos que se apresentam relevantes ao cumprimento da 

ordem judicial. II- Já designada sessão de conciliação, cite-se e intime-se. 

Cumpra-se em regime de plantão. João Alberto Menna Barreto Duarte Juiz 

de Direito CUIABÁ, 31 de janeiro de 2020. Juiz(a) de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1003967-55.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: HIPOLITO DE MELO CASTRO REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A I- Cuida-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE 

DANOS MORAIS, COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA na qual pretende 

a parte reclamante a antecipação dos efeitos da tutela para o fim de 

suspender a exigibilidade das faturas referentes aos meses de novembro 

e dezembro/2019 e janeiro/2020. Defiro a concessão da medida. A parte 

colaciona aos autos faturas que apontam diferença entre os meses objeto 

da demanda e outros, fato que embora não sirva para de pronto apontar 

ilicitude, já indica alguma divergência repentina na média de consumo da 

parte reclamante. Tendo em vista o fato de que a reclamante traz a juízo a 

questão a fim de buscar solução ao conflito de interesses, entendo que 

está amparado em situação bastante para lhe apontar boa-fé, fato que 

permite a concessão da medida. Vale ainda observar a caracterização do 

serviço de fornecimento de energia elétrica como serviço de natureza 

essencial (art. 10, inciso I da Lei nº 7783/89), bem como pela própria 

norma elencada no art. 22, caput e parágrafo único do CDC é de se anotar 

como regra a continuidade dos serviços tidos como essenciais. Por tais 

argumentos é que entendo prudente determinar à reclamada que SE 

ABSTENHA de suspender o fornecimento de energia elétrica à residência 

da parte reclamante (UC nº 6/314105-8) ou já o tendo feito, que promova o 

seu restabelecimento, hipótese que anoto o prazo de 05 (cinco) horas. 

Deverá o Sr. Meirinho fazer constar de sua certidão o horário em que 

encerrada a diligência. DEFIRO ainda a suspensão da cobrança das 

faturas objetos da demanda, bem assim determino que a parte reclamada 

se abstenha de promover a inscrição dos dados do reclamante no rol de 

inadimplentes. Impõe registrar que a presente decisão não exime a parte 

reclamante de realizar o adimplemento das demais obrigações 

provenientes do serviço de fornecimento de energia elétrica, mas tão só 

suspende a cobrança dos valores referentes ao período objeto da 
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demanda (novembro e dezembro/2019 e janeiro/2020). Fixo, na hipótese 

de descumprimento da medida multa no importe de R$3.000,00 (três mil 

reais). Determino que o mandado de citação/intimação SEJA INSTRUÍDO 

COM CÓPIA DA PRESENTE DECISÃO, porquanto o sistema PJe tem 

apresentado inconsistências que impossibilitam a parte intimada de ter 

acesso a documentos dos autos que se apresentam relevantes ao 

cumprimento da ordem judicial. II- Já designada sessão de conciliação, 

cite-se e intime-se. Cumpra-se em regime de plantão. João Alberto Menna 

Barreto Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003967-55.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

HIPOLITO DE MELO CASTRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUELLEN CAROLINE HERANI WENDPAP OAB - MT18993/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1003967-55.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: HIPOLITO DE MELO CASTRO REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A I- Cuida-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE 

DANOS MORAIS, COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA na qual pretende 

a parte reclamante a antecipação dos efeitos da tutela para o fim de 

suspender a exigibilidade das faturas referentes aos meses de novembro 

e dezembro/2019 e janeiro/2020. Defiro a concessão da medida. A parte 

colaciona aos autos faturas que apontam diferença entre os meses objeto 

da demanda e outros, fato que embora não sirva para de pronto apontar 

ilicitude, já indica alguma divergência repentina na média de consumo da 

parte reclamante. Tendo em vista o fato de que a reclamante traz a juízo a 

questão a fim de buscar solução ao conflito de interesses, entendo que 

está amparado em situação bastante para lhe apontar boa-fé, fato que 

permite a concessão da medida. Vale ainda observar a caracterização do 

serviço de fornecimento de energia elétrica como serviço de natureza 

essencial (art. 10, inciso I da Lei nº 7783/89), bem como pela própria 

norma elencada no art. 22, caput e parágrafo único do CDC é de se anotar 

como regra a continuidade dos serviços tidos como essenciais. Por tais 

argumentos é que entendo prudente determinar à reclamada que SE 

ABSTENHA de suspender o fornecimento de energia elétrica à residência 

da parte reclamante (UC nº 6/314105-8) ou já o tendo feito, que promova o 

seu restabelecimento, hipótese que anoto o prazo de 05 (cinco) horas. 

Deverá o Sr. Meirinho fazer constar de sua certidão o horário em que 

encerrada a diligência. DEFIRO ainda a suspensão da cobrança das 

faturas objetos da demanda, bem assim determino que a parte reclamada 

se abstenha de promover a inscrição dos dados do reclamante no rol de 

inadimplentes. Impõe registrar que a presente decisão não exime a parte 

reclamante de realizar o adimplemento das demais obrigações 

provenientes do serviço de fornecimento de energia elétrica, mas tão só 

suspende a cobrança dos valores referentes ao período objeto da 

demanda (novembro e dezembro/2019 e janeiro/2020). Fixo, na hipótese 

de descumprimento da medida multa no importe de R$3.000,00 (três mil 

reais). Determino que o mandado de citação/intimação SEJA INSTRUÍDO 

COM CÓPIA DA PRESENTE DECISÃO, porquanto o sistema PJe tem 

apresentado inconsistências que impossibilitam a parte intimada de ter 

acesso a documentos dos autos que se apresentam relevantes ao 

cumprimento da ordem judicial. II- Já designada sessão de conciliação, 

cite-se e intime-se. Cumpra-se em regime de plantão. João Alberto Menna 

Barreto Duarte Juiz de Direito
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REQUERENTE: SOTNAS COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 

- ME REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A I – O pedido de tutela de urgência consistente na suspensão 

da cobrança levada a efeito pela reclamada em razão de débito que 

sustenta existir em desfavor da parte reclamante pelo fato de que a sua 

Unidade Consumidora estaria registrando quantidade inferior àquela 

efetivamente consumida deve ser deferido. Para a concessão da tutela de 

urgência se faz imprescindível a presença de elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito alegado e, cumulativamente, que haja perigo de 

dano ou risco ao resultado útil do processo. Exame perfunctório da 

documentação acostada com a peça inicial permite constatar que pretende 

a reclamada receber valor que indica como sendo a diferença de 

consumo, porquanto em vistoria realizada no aparelho de medição, 

segundo indica a documentação encartada aos autos, há o débito no valor 

de R$8.369,27 (oito mil, trezentos e sessenta e nove reais e vinte e sete 

centavos), constituído pelas faturas no valor de R$1.658,70 (um mil, 

seiscentos e cinquenta e oito reais e setenta centavos) e no valor de 

R$6.710,57 (seis mil, setecentos e dez reais e cinquenta e sete centavos). 

A par disso, é cediço que vistorias levadas a efeito pela reclamada, e 

realizadas de forma unilateral, sem a presença da parte interessada e a 

revelia de órgãos administrativos isentos, não possuem validez porquanto 

não se revestem da necessária imparcialidade, de modo que não se 

prestam para estribar a cobrança de faturas cujos valores não há como 

serem impugnados. Se de um lado há em profusão notícias da existência 

de ligações clandestinas e de adulteração de padrões de aferição do 

fornecimento de energia, de outro deve haver um mínimo ético na conduta 

da demandada, haja vista que o procedimento por ela adotado desnatura a 

prova de que está ocorrendo situação irregular na determinada unidade 

consumidora. De fato, a providência adotada pela reclamada impede de 

concluir se houve registro a menor da energia consumida por defeito no 

medidor, ou, ao invés, se teria havido “engenho e arte” do consumidor. 

Contudo, a vista da situação posta, resta claro que o reclamante, 

consumidor, não pode ser prejudicado pela conduta temerária adotada 

pela concessionária requerida. Eis a plausibilidade do alegado. O receio de 

dano irreparável ou de difícil reparação decorre da possibilidade de vir a 

ter seu nome incluso no rol de inadimplentes em razão de débito que 

contesta judicialmente, eis que originado de conduta unilateral da 

requerida, bem assim, a própria natureza do serviço prestado não permite 

dúvidas de que o fornecimento de energia elétrica se constitui, em serviço 

essencial (Lei nº 7783/89, art. 10, inciso I) e a sua suspensão atingirá o 

demandante de forma assaz deletéria. Ora, frente a tal quadro provocado 

por ato próprio da reclamada, mostra-se impositivo o deferimento do 

pedido. Posto isso, com fulcro no art. 300 do Código de Processo Civil, 

CONCEDO TUTELA DE URGÊNCIA para (1º) SUSPENDER a exigibilidade do 

débito apontado pela requerida em desfavor da requerente no montante de 

R$8.369,27 (oito mil, trezentos e sessenta e nove reais e vinte e sete 

centavos), constituído pelas faturas no valor de R$1.658,70 (um mil, 

seiscentos e cinquenta e oito reais e setenta centavos) e no valor de 

R$6.710,57 (seis mil, setecentos e dez reais e cinquenta e sete centavos); 

(2º) que SE ABSTENHA de promover a suspensão do fornecimento de 

energia elétrica junto à UC nº 6/1680947-7; e (3º) que SE ABSTENHA de 

promover a inclusão dos dados do titular/responsável pela UC nº 

6/1680947-7 nos cadastros de proteção ao crédito. Intime-se a parte 

reclamada pessoalmente para dar integral cumprimento à presente 

decisão. Para caso de recalcitrância fixo multa no importe de R$3.000,00 

(três mil reais) com reversão à reclamante. Determino que o mandado de 

citação/intimação SEJA INSTRUÍDO COM CÓPIA DA PRESENTE DECISÃO, 

porquanto o sistema PJe tem apresentado inconsistências que 

impossibilitam a parte intimada de ter acesso a documentos dos autos que 

se apresentam relevantes ao cumprimento da ordem judicial. Registre-se 

que a presente decisão não exime a parte reclamante de manter a 

regularidade dos pagamentos das demais faturas relativas ao consumo de 

energia elétrica em sua UC. II – Determino seja a parte reclamante intimada 

para emendar a petição inicial juntando aos autos documento de 

identificação pessoal de seu representante legal. Anoto para tanto o prazo 

de 05 (cinco) dias, sob pena de revogação da liminar e indeferimento da 
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petição inicial. III – Intimem-se. Cumpra-se em regime de plantão. João 

Alberto Menna Barreto Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003856-71.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

TANIA MARIA DO ESPIRITO SANTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO FERREIRA COUTINHO OAB - MT16360-B (ADVOGADO(A))

MARTA SEBASTIANA DE OLIVEIRA OAB - MT19174-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAX NACIONAL PREVER SERVICOS POSTUMOS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1003856-71.2020.8.11.0001. REQUERENTE: 

TANIA MARIA DO ESPIRITO SANTO REQUERIDO: PAX NACIONAL PREVER 

SERVICOS POSTUMOS LTDA Vistos, Cuida-se de demanda na qual a 

parte reclamante postula a concessão da tutela de urgência para o fim de 

ser restabelecido o plano de saúde contratado junto à reclamada e que 

restou cancelado unilateralmente, mesmo estando adimplente. Passo 

análise da liminar. Com efeito, conforme se colhe dos autos a parte 

reclamante fez a prova suficiente a conduzir a um juízo de 

verossimilhança de suas alegações vertidas na inicial. Narra a parte 

reclamante que em novembro/2019 ao tentar utilizar o plano foi 

surpreendida pela negativa do plano de saúde, bem assim sendo 

cientificada naquela ocasião de que estava excluída do plano de saúde 

contratado (unilateralmente). Comprova, todavia, que os pagamentos eram 

debitados em seu cartão de crédito, posteriormente, tomou conhecimento 

do cancelamento de seu plano de saúde. Cumpre reconhecer, de proêmio, 

que incumbe à parte a narrativa dos fatos conforme a verdade, sob pena 

de caracterização do instituto jurídico da litigância de má-fé. Neste 

particular é que anuncia não ter recebido qualquer notificação prévia ao 

cancelamento com informação da motivação do cancelamento do plano. 

Daí é de se vislumbrar com base na Lei nº 9.656/98, art. 13, parágrafo 

único, inciso II a imprescindibilidade da notificação prévia para somente 

após ela e diante da omissão estar a reclamada autorizada a efetuar o 

cancelamento unilateral do plano. Tal circunstância se apresenta como 

condição de validade e legitimidade do ato de cancelamento, sendo, 

inclusive reforçado pela jurisprudência, valendo transcrever: CIVIL. 

PLANO DE SAÚDE POR ADESÃO. CANCELAMENTO. PRÉVIA 

NOTIFICAÇÃO. AUSÊNCIA. DANO MORAL. CONFIGURADO. SENTENÇA 

REFORMADA. 1. Não ficou demonstrado nos autos que houve notificação 

acerca do cancelamento do contrato, incorrendo as operadoras do plano 

de saúde em ilegalidade, nos termos do art. 13, parágrafo único, inc. II, da 

Lei 9.656/98. 2. A negativa de autorização para consulta média causou 

sofrimento e dissabores que ultrapassam a esfera do ordinário, pois a 

autora, já idosa, ficou descoberta da assistência para o tratamento da 

doença diagnosticada como "osteoartrite em ambos joelhos", o que dá 

ensejo à reparação pelos danos morais sofridos. 3. Recurso provido. 

(Acórdão n.910984, 20140111189627APC, Relator: JOSAPHÁ 

FRANCISCO DOS SANTOS, Revisor: MARIA IVATÔNIA, 5ª Turma Cível, 

Data de Julgamento: 02/12/2015, Publicado no DJE: 11/12/2015. Pág.: 207) 

Ora, acerca de tal pedido de antecipação da tutela tenho que o Estatuto 

Processual Civil possibilita ao Magistrado que, provocado, antecipe, total 

ou parcialmente os efeitos da tutela pretendida pelo autor, desde que, 

preenchidos os requisitos legais (CPC, art. 300) para tanto, quais sejam, a 

existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado 

e, cumulativamente, que haja perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo. Importa registrar no caso em apreço que não se há de 

sustentar a irreversibilidade da medida, uma vez que a hipótese apresenta 

situação perfeitamente reversível, porquanto trata-se de relação de 

consumo cujos pagamentos se operam mensalmente, sendo de extremada 

prejudicialidade à reclamante o indeferimento da tutela pretendida 

liminarmente, deixando-a descoberta pelo plano de saúde contratado. 

Assim é que não restam dúvidas acerca da existência dos citados e 

necessários requisitos legais, porquanto há a prova da verossimilhança e 

bem assim a demonstração do dano que pode, inclusive, vir a ser 

majorado pelo decurso do tempo. Por tais razões é que DEFIRO a 

antecipação dos efeitos da tutela para o fim de DETERMINAR à reclamada 

que RESTABELEÇA o plano de saúde da parte reclamante nos exatos 

termos em que pactuado, devendo as cobranças serem realizadas em seu 

cartão, como requerido na inicial. Anoto o prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas para o cumprimento da medida. Fixo multa no montante de 

R$1.000,00 (mil reais) para a hipótese de descumprimento da medida. Já 

designada audiência de tentativa de conciliação, cite-se. Intimem-se. 

Cumpra-se em regime de plantão, fazendo constar a presente no 

mandado. Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000761-33.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA MARTINS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA MARTINS DE OLIVEIRA OAB - MT17672-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERASA S.A. (REQUERIDO)

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1000761-33.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: LUCIANA MARTINS DE OLIVEIRA REQUERIDO: EDITORA E 

DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A, SERASA S.A. Vistos, Cuida-se de 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER, com 

pedido liminar na qual busca a reclamante que seja a reclamada compelida 

a realizar a suspensão das restrições apontadas em seu nome. Passo 

análise da liminar. Com efeito, para a concessão da tutela de urgência se 

faz imprescindível a presença de elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito alegado e, cumulativamente, que haja perigo de 

dano. Conforme se evola dos autos a parte reclamante deixou de 

apresentar o comprovante de negativação que conste o nome da 

promovente nos órgãos de restrição ao crédito, solicitado no ID. 

27944080. Posto isso é que entendo não estarem presentes os requisitos 

ensejadores da medida liminar pleiteada. Ocorre que, não consta dos 

autos qualquer comprovação de que tal negativação é existente. Oportuno 

registrar que ainda que se possa vislumbrar a presença de perigo de 

dano, tal por si só não é suficiente à concessão da tutela de urgência se a 

ele não se somar a existência de elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito alegado. Posto isso, INDEFIRO a liminar vindicada 

em razão da ausência dos elementos indispensáveis à concessão da 

medida liminar. Aguarde-se audiência de conciliação. Cite-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003939-87.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA PINHEIRO DOS SANTOS (AUTOR)

JEAN PINHEIRO MENDES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONILDO PEREIRA DE MEDEIROS JUNIOR OAB - MT18514-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO SEVEN DOS PROPRIETARIOS DOS VEICULOS 

AUTOMOTORES DO BRASIL (REU)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1003939-87.2020.8.11.0001. 

AUTOR: JEAN PINHEIRO MENDES, MARIA APARECIDA PINHEIRO DOS 

SANTOS REU: ASSOCIACAO SEVEN DOS PROPRIETARIOS DOS 

VEICULOS AUTOMOTORES DO BRASIL Vistos, Cuida-se de 

“RECLAMAÇÃO” que o reclamante postula pretendendo que o promovido 

pague o saldo remanescente referente ao seguro veicular contratado. 

Passo análise da liminar. Nada obstante tenha a parte reclamante 

apresentado documentos que integram o conjunto probatório, tenho que 

na presente hipótese encontra-se vedação à concessão do pleito 

antecipatório no fato de que a medida pode se caracterizar como 

irreversível, dado ao fato de que o que a parte busca antecipar se 

constitui em pecúnia. Desnecessário tecer argumentos de quão facilitado 

é o consumo desse bem (dinheiro), porquanto aplicável às relações 

rotineiras existentes entre as pessoas, de modo que a prudência 

recomenda não seja antecipada a medida; ao menos até que seja 

aperfeiçoada a relação processual. Dessa forma é que, por ora, INDEFIRO 
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a medida pleiteada. Já designada audiência de tentativa de conciliação, 

cite-se, consignando as advertências legais. Intime-se. Cumpra-se. Tiago 

Souza Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003821-14.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

NIVALDO PINHEIRO GOMES OAB - 140.514.191-34 (REPRESENTANTE)

JOENIA LARISSA DE ARRUDA E SILVA OAB - MT25413/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1003821-14.2020.8.11.0001. 

REPRESENTANTE: NIVALDO PINHEIRO GOMES REQUERIDO: BANCO OLÉ 

CONSIGNADO Vistos, Dispensado o relatório (Lei 9.099/95, art. 38). 

Homologo a desistência da ação, para os fins do artigo 200, parágrafo 

único, do Código de Processo Civil e, de conseguinte, declaro extinto o 

presente processo, fulcro no artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo 

Civil. Arquive-se. Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003058-13.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

B. G. V. D. M. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA GARCIA LOBATO SIQUEIRA OAB - MT20295/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LATAM AIRLINES GROUP S/A (REQUERIDO)

Outros Interessados:

ROSALY GARCIA LOBATO LOPEZ DE MAGALHAES OAB - 

567.883.201-87 (REPRESENTANTE)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos. Dispensado o relatório (Lei 9.099/95, art. 38). Homologo a 

desistência da ação, para os fins do artigo 200, parágrafo único, do 

Código de Processo Civil e, de conseguinte, declaro extinto o presente 

processo, fulcro no artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. 

REVOGO a liminar, caso tenha sido concedida. Intimem-se. Cumpra-se. 

Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001241-11.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA EDITH COSTA GOMES - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAMILA DE SOUZA COUTINHO OAB - MT10661-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KAMILA CRISTINA DE MORAES SANTOS DIAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos. Dispensado o relatório (Lei 9.099/95, art. 38). Homologo a 

desistência da ação, para os fins do artigo 200, parágrafo único, do 

Código de Processo Civil e, de conseguinte, declaro extinto o presente 

processo, fulcro no artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. 

REVOGO a liminar, caso tenha sido concedida. Intimem-se. Cumpra-se. 

Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017660-43.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

V H E R CURSOS EDUCACIONAIS LTDA - EPP (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO DOUGLAS DE ALMEIDA GONCALVES OAB - MT17574-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIANE FRANKLIN LIMA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1017660-43.2019.8.11.0001. 

INTERESSADO: V H E R CURSOS EDUCACIONAIS LTDA - EPP REQUERIDO: 

CRISTIANE FRANKLIN LIMA Vistos, etc. Dispensado o relatório a teor do 

disposto no art. 38 da Lei n.º 9.099/95. Após regular tramitação 

processual, as partes, em audiência de conciliação chegaram à 

composição amigável frente ao litígio constante dos presentes autos. Não 

há qualquer óbice legal à celebração da transação pactuada para pôr fim 

ao presente litígio (art. 840, do Código Civil), pois não vislumbra violação 

ao princípio ou norma de ordem pública, nem a existência de defeito 

insanável, tendo sido preservados os respectivos interesses. Assim, 

considerando que a transação é ato bilateral com que as partes definem a 

solução do conflito que os envolve e que produz efeito imediato entre as 

mesmas, como o caso presente está a revelar, assim, presentes os 

requisitos legais a homologação, extinção e arquivamento do feito é 

medida que se impõe. Por tais considerações, ante o disposto no art. 840 

e seguintes, do Código Civil, c.c. art. 57, da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO 

POR SENTENÇA, para que surtam e produzam os seus jurídicos e legais 

efeitos(art. 200 do Código de Processo Civil), o acordo entabulado pelas 

partes nos moldes em que fora celebrado, observando que foram 

preservados os interesses e vontade das partes e atendidas as 

formalidades legais. Em consequência, OPINO pela EXTINÇÃO DO 

PROCESSO, com resolução do mérito, e o faço nos termos do art. 487, 

inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários 

(arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95). Transitado esta em julgado, ARQUIVE-SE 

os autos, observadas as formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Submeto o presente PROJETO DE SENTENÇA à apreciação do 

Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito Titular do 4º Juizado Especial 

Cível de Cuiabá DR. TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU, para fins de 

homologação, de acordo com o artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Homologada, 

intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. Luiz Henrique 

Moreira da Silva Juiz Leigo do 4º Juizado Especial Cível da Capital 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003528-78.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1003528-78.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: BRUNO DE ALMEIDA REQUERIDO: BANCO BRADESCO 

CARTÕES S.A. Vistos, etc. Verifico que restou demonstrado o 

cumprimento da obrigação. De acordo com o artigo 924, inciso II, do Código 

de Processo Civil, extingue-se a execução quando o devedor satisfaz a 

obrigação. Portanto, o fim da execução forçada é a satisfação coativa do 

direito da parte credora. Se o pagamento é obtido, seja voluntária ou 

forçosamente, a extinção do feito é medida que se impõe. Isto posto, em 

conformidade com o estatuído nos artigos 924, inciso II, c/c 925 do Código 

de Processo Civil, OPINO pela extinção do processo, COM JULGAMENTO 

DE MÉRITO. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e 

art. 55 da lei nº 9.099/95). Expeça-se alvará para levantamento do valor, 

em favor do patrono da parte Exequente CARLOS FERNANDES 

SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, CNPJ nº 28.695.824/0001-42, 

Banco do Brasil, Agência: 1216-5, Conta Corrente: 90.559-2 (Alvará nº 
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583184-9/2020). Submeto o presente PROJETO DE SENTENÇA à 

apreciação do Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito Titular do 4º 

Juizado Especial Cível de Cuiabá DR. TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE 

ABREU, para fins de homologação, de acordo com o artigo 40 da Lei nº 

9.099/95. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus 

patronos. Luiz Henrique Moreira da Silva Juiz Leigo do 4º Juizado Especial 

Cível da Capital HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 

40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual 

nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se 

os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004568-95.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA FERNANDES ACCIOLY LINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANYELE APARECIDA GOMES DE AQUINO OAB - MT9140-O 

(ADVOGADO(A))

PATRICIA DANIELA MORAIS GOMES OAB - MT8829-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIANA GOULART PENTEADO OAB - SP167884-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1004568-95.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ANA MARIA FERNANDES ACCIOLY LINS REQUERIDO: 

AZUL LINHAS AEREAS Vistos, etc. Verifico que restou demonstrado o 

cumprimento da obrigação. De acordo com o artigo 924, inciso II, do Código 

de Processo Civil, extingue-se a execução quando o devedor satisfaz a 

obrigação. Portanto, o fim da execução forçada é a satisfação coativa do 

direito da parte credora. Se o pagamento é obtido, seja voluntária ou 

forçosamente, a extinção do feito é medida que se impõe. Isto posto, em 

conformidade com o estatuído nos artigos 924, inciso II, c/c 925 do Código 

de Processo Civil, OPINO pela extinção do processo, COM JULGAMENTO 

DE MÉRITO. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e 

art. 55 da lei nº 9.099/95). Expeça-se alvará para levantamento do valor, 

em favor da patrona da parte Exequente PATRICIA DANIELA MORAIS 

GOMES DA SILVA, CPF nº 943.918.581-34, Caixa Econômica Federal, 

Agência: 2685, Conta Corrente: 11.624-5 (Alvará nº 583191-1/2020). 

Submeto o presente PROJETO DE SENTENÇA à apreciação do 

Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito Titular do 4º Juizado Especial 

Cível de Cuiabá DR. TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU, para fins de 

homologação, de acordo com o artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Homologada, 

intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. Luiz Henrique 

Moreira da Silva Juiz Leigo do 4º Juizado Especial Cível da Capital 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007519-62.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CANDIDA CESPEDES RIBEIRO GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TARCILA GRACIANI DE SOUZA OAB - MT12005-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1007519-62.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: CANDIDA CESPEDES RIBEIRO GOMES REQUERIDO: BANCO 

SANTANDER (BRASIL) S/A Vistos, etc. Verifico que restou demonstrado o 

cumprimento da obrigação. De acordo com o artigo 924, inciso II, do Código 

de Processo Civil, extingue-se a execução quando o devedor satisfaz a 

obrigação. Portanto, o fim da execução forçada é a satisfação coativa do 

direito da parte credora. Se o pagamento é obtido, seja voluntária ou 

forçosamente, a extinção do feito é medida que se impõe. Isto Posto, em 

conformidade com o estatuído nos artigos 924, inciso II, c/c 925 do Código 

de Processo Civil, OPINO pela extinção do processo, COM JULGAMENTO 

DE MÉRITO. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e 

art. 55 da lei nº 9.099/95). Expeça-se alvará para levantamento do valor, 

em favor da parte Exequente CÂNDIDA CESPEDES RIBEIRO GOMES, CPF 

nº 721.928.871-91, Caixa Econômica Federal, Agência: 0686, Conta 

Corrente: 026.124-5 (Alvará nº 583190-3/2020). Submeto o presente 

PROJETO DE SENTENÇA à apreciação do Excelentíssimo Senhor Doutor 

Juiz de Direito Titular do 4º Juizado Especial Cível de Cuiabá DR. TIAGO 

SOUZA NOGUEIRA DE ABREU, para fins de homologação, de acordo com 

o artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Homologada, intimem-se as partes, por 

intermédio de seus patronos. Luiz Henrique Moreira da Silva Juiz Leigo do 

4º Juizado Especial Cível da Capital HOMOLOGO o projeto de sentença 

retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013324-93.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARINALVA GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDNA NUNES CORREA MARQUES OAB - MT10529/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1013324-93.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: MARINALVA GOMES DA SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. S 

E N T E N Ç A I - RESUMO DOS FATOS RELEVANTES Dispensado o 

relatório (Lei nº 9.099/95, art. 38). Cuida-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE 

FAZER C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS em que a parte reclamante alega que 

teve falha na prestação de serviço por cobrança, assim como por 

inscrição indevida de seus dados nos cadastros de proteção ao crédito 

pelo débito no valor de R$ 676,55 (setecentos e setenta e seis reais e 

cinquenta e cinco centavos) com inclusão em 21/01/2018. Pede a 

declaração de inexistência do débito objeto da lide, bem como reparação 

em danos morais. É a suma do essencial. II – MOTIVAÇÃO 1. Os autos 

estão maduros para a prolação de sentença. Observado o rito 

estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou irregularidades a 

consertar. Homenageados os princípios constitucionais do devido 

processo legal, da ampla defesa e de seu consectário, o contraditório. 

Concorrem, também, todos os pressupostos processuais para o 

desenvolvimento válido e regular do processo, bem assim as condições 

para o legítimo exercício do direito de ação. 2. Rejeito a preliminar de 

inépcia da inicial, pois analisando os autos verifico que a parte Reclamante 

apresentou todos os documentos necessários para a apreciação do seu 

pedido, especialmente o extrato de negativação onde fundamenta seu 

pedido. 3. A pretensão merece procedência. Da análise dos documentos 

acostados na exordial permite constatar que o registro dos dados da 

Reclamante nos órgãos de proteção ao crédito se deu por solicitação da 

Reclamada, por débito que a Reclamante afirma indevido. No entanto, 

deixou de trazer aos autos o contrato que demonstre a existência de 

relação jurídica entre as partes para que se possa analisar a origem do 

débito. Analisando os autos, verifico que a Ré não acostou nenhuma 

prova hábil a demonstrar que a parte autora teria, efetivamente, qualquer 

relação jurídica consigo que justificasse as restrições, mas apenas telas 

sistêmicas e extrato de faturas unilaterais, as quais a jurisprudência já 

reconheceu que “são documentos produzidosunilateralmente e, portanto, 

inservíveis para prova da existência de relação jurídica entre as partes.” 

((N.U 1001836-06.2018.8.11.0025, TURMA RECURSAL, VALDECI MORAES 

SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 12/07/2019, Publicado no 
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DJE 15/07/2019). Dessa forma, imperioso afirmar que a empresa não 

trouxe fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do 

Reclamante, cingindo-se a alinhavar alegações sem qualquer lastro 

probatório. De fato, não demonstra a licitude da inscrição a que deu 

causa, o que lhe competia em face da relação de consumo – ainda que 

suposta – que se estabelece entre as partes, o que conduz à necessária 

facilitação dos direitos da parte autora, seja porque hipossuficiente 

(técnica e juridicamente), seja pela verossimilhança do alegado na 

exordial. Descura, assim, a demandada do dever de impugnação 

específica de que trata o art. 341, caput, do CPC, o que faz presumir a 

veracidade dos fatos articulados pela parte autora. Por conseguinte, 

impõe-se acolher os pedidos consistentes em declarar a inexigibilidade do 

débito e desconstituir a restrição órgãos de proteção ao crédito. A 

conduta consistente em encaminhar ou manter indevidamente o nome da 

Reclamante no órgão de proteção ao crédito, por caracterizar abuso de 

direito, exige reparação moral. In casu, o dano moral é o “damnum in re 

ipsa” (o dano está na própria coisa), decorrendo diretamente do fato, 

prescindindo de comprovação efetiva do prejuízo. O ato consistente em 

inscrever indevidamente o nome do cidadão nos cadastros de proteção ao 

crédito, além de provocar abalo de crédito, importa em ofensa a direito 

subjetivo, pois o nome é expressão do direito personalíssimo e dignifica a 

pessoa humana, de modo que qualquer ato perpetrado em abuso de direito 

que venha a desaboná-lo deve ser coibido. Assim a conduta consistente 

em encaminhar indevidamente, ou manter indevidamente, o nome do 

consumidor em cadastros de inadimplentes, por caracterizar abuso de 

direito, exige reparação moral. A reparação moral deve, necessariamente, 

guardar relação com a realidade do evento ocorrido, bem como tornar 

efetiva a função preventiva-punitiva-compensatória da indenização, sob a 

égide dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo a 

evitar (1º) a ocorrência reiterada de atos lesivos, (2º) que implique 

locupletamento sem causa ao credor e (3º) que nada signifique 

financeiramente ao devedor. Recomenda-se que tenha como padrão do 

legitimado o homo medius, que “... seria aquele cidadão ideal que tivesse a 

igual distância do estóico ou do homem de coração seco de que fala 

Ripert, e do homem de sensibilidade extremada e doentia.”, devem ser 

consideradas a gravidade do dano, o comportamento do ofensor e do 

ofendido - dolo ou culpa, sua posição social e econômica, a repercussão 

do fato à vista da maior ou menor publicidade, a capacidade de absorção 

por parte da vítima etc. Considerando que os autos são carentes de 

elementos que permitam um exame completo das circunstâncias acima 

mencionadas, e orientando-se pelos citados princípios de sobredireito 

(razoabilidade e proporcionalidade), estabeleço a quantificação do dano 

moral em R$5.000,00 (cinco mil reais). III – DISPOSITIVO Posto isso, com 

fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil, OPINO pela 

PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados por MARINALVA GOMES DA 

SILVA em desfavor de TELEFÔNICA BRASIL S/A para DECLARAR a 

inexistência do débito objeto da lide, bem como CONDENAR a Requerida ao 

pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, 

corrigido monetariamente pelo IGP-M/FGV a partir da presente data, e 

acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da 

data do evento danoso (21/01/2018). Proceda a Reclamada, no prazo de 

até de 05 (cinco) dias, à baixa do débito objeto da lide, nos órgãos de 

proteção ao crédito (SPC). O não cumprimento incidirá em multa no valor 

fixo de R$ 2.000,00 (dois mil reais). Sem custas e sem honorários, por 

força do disposto no art. 55 da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado e 

nada sendo requerido, proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. 

Submeto a presente SENTENÇA à apreciação do Excelentíssimo Juiz de 

Direito do Juizado Especial Cível de Cuiabá para fins de homologação, de 

acordo com o artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Camila Silva de Souza Juíza 

Leiga do 4º Juizado Especial Cível da Capital HOMOLOGO o projeto de 

sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo 

único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. JOÃO ALBERTO MENNA 

BARRETO DUARTE Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013324-93.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARINALVA GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDNA NUNES CORREA MARQUES OAB - MT10529/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1013324-93.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: MARINALVA GOMES DA SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. S 

E N T E N Ç A I - RESUMO DOS FATOS RELEVANTES Dispensado o 

relatório (Lei nº 9.099/95, art. 38). Cuida-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE 

FAZER C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS em que a parte reclamante alega que 

teve falha na prestação de serviço por cobrança, assim como por 

inscrição indevida de seus dados nos cadastros de proteção ao crédito 

pelo débito no valor de R$ 676,55 (setecentos e setenta e seis reais e 

cinquenta e cinco centavos) com inclusão em 21/01/2018. Pede a 

declaração de inexistência do débito objeto da lide, bem como reparação 

em danos morais. É a suma do essencial. II – MOTIVAÇÃO 1. Os autos 

estão maduros para a prolação de sentença. Observado o rito 

estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou irregularidades a 

consertar. Homenageados os princípios constitucionais do devido 

processo legal, da ampla defesa e de seu consectário, o contraditório. 

Concorrem, também, todos os pressupostos processuais para o 

desenvolvimento válido e regular do processo, bem assim as condições 

para o legítimo exercício do direito de ação. 2. Rejeito a preliminar de 

inépcia da inicial, pois analisando os autos verifico que a parte Reclamante 

apresentou todos os documentos necessários para a apreciação do seu 

pedido, especialmente o extrato de negativação onde fundamenta seu 

pedido. 3. A pretensão merece procedência. Da análise dos documentos 

acostados na exordial permite constatar que o registro dos dados da 

Reclamante nos órgãos de proteção ao crédito se deu por solicitação da 

Reclamada, por débito que a Reclamante afirma indevido. No entanto, 

deixou de trazer aos autos o contrato que demonstre a existência de 

relação jurídica entre as partes para que se possa analisar a origem do 

débito. Analisando os autos, verifico que a Ré não acostou nenhuma 

prova hábil a demonstrar que a parte autora teria, efetivamente, qualquer 

relação jurídica consigo que justificasse as restrições, mas apenas telas 

sistêmicas e extrato de faturas unilaterais, as quais a jurisprudência já 

reconheceu que “são documentos produzidosunilateralmente e, portanto, 

inservíveis para prova da existência de relação jurídica entre as partes.” 

((N.U 1001836-06.2018.8.11.0025, TURMA RECURSAL, VALDECI MORAES 

SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 12/07/2019, Publicado no 

DJE 15/07/2019). Dessa forma, imperioso afirmar que a empresa não 

trouxe fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do 

Reclamante, cingindo-se a alinhavar alegações sem qualquer lastro 

probatório. De fato, não demonstra a licitude da inscrição a que deu 

causa, o que lhe competia em face da relação de consumo – ainda que 

suposta – que se estabelece entre as partes, o que conduz à necessária 

facilitação dos direitos da parte autora, seja porque hipossuficiente 

(técnica e juridicamente), seja pela verossimilhança do alegado na 

exordial. Descura, assim, a demandada do dever de impugnação 

específica de que trata o art. 341, caput, do CPC, o que faz presumir a 

veracidade dos fatos articulados pela parte autora. Por conseguinte, 

impõe-se acolher os pedidos consistentes em declarar a inexigibilidade do 

débito e desconstituir a restrição órgãos de proteção ao crédito. A 

conduta consistente em encaminhar ou manter indevidamente o nome da 

Reclamante no órgão de proteção ao crédito, por caracterizar abuso de 

direito, exige reparação moral. In casu, o dano moral é o “damnum in re 

ipsa” (o dano está na própria coisa), decorrendo diretamente do fato, 

prescindindo de comprovação efetiva do prejuízo. O ato consistente em 

inscrever indevidamente o nome do cidadão nos cadastros de proteção ao 

crédito, além de provocar abalo de crédito, importa em ofensa a direito 

subjetivo, pois o nome é expressão do direito personalíssimo e dignifica a 

pessoa humana, de modo que qualquer ato perpetrado em abuso de direito 

que venha a desaboná-lo deve ser coibido. Assim a conduta consistente 

em encaminhar indevidamente, ou manter indevidamente, o nome do 

consumidor em cadastros de inadimplentes, por caracterizar abuso de 

direito, exige reparação moral. A reparação moral deve, necessariamente, 

guardar relação com a realidade do evento ocorrido, bem como tornar 

efetiva a função preventiva-punitiva-compensatória da indenização, sob a 

égide dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo a 
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evitar (1º) a ocorrência reiterada de atos lesivos, (2º) que implique 

locupletamento sem causa ao credor e (3º) que nada signifique 

financeiramente ao devedor. Recomenda-se que tenha como padrão do 

legitimado o homo medius, que “... seria aquele cidadão ideal que tivesse a 

igual distância do estóico ou do homem de coração seco de que fala 

Ripert, e do homem de sensibilidade extremada e doentia.”, devem ser 

consideradas a gravidade do dano, o comportamento do ofensor e do 

ofendido - dolo ou culpa, sua posição social e econômica, a repercussão 

do fato à vista da maior ou menor publicidade, a capacidade de absorção 

por parte da vítima etc. Considerando que os autos são carentes de 

elementos que permitam um exame completo das circunstâncias acima 

mencionadas, e orientando-se pelos citados princípios de sobredireito 

(razoabilidade e proporcionalidade), estabeleço a quantificação do dano 

moral em R$5.000,00 (cinco mil reais). III – DISPOSITIVO Posto isso, com 

fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil, OPINO pela 

PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados por MARINALVA GOMES DA 

SILVA em desfavor de TELEFÔNICA BRASIL S/A para DECLARAR a 

inexistência do débito objeto da lide, bem como CONDENAR a Requerida ao 

pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, 

corrigido monetariamente pelo IGP-M/FGV a partir da presente data, e 

acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da 

data do evento danoso (21/01/2018). Proceda a Reclamada, no prazo de 

até de 05 (cinco) dias, à baixa do débito objeto da lide, nos órgãos de 

proteção ao crédito (SPC). O não cumprimento incidirá em multa no valor 

fixo de R$ 2.000,00 (dois mil reais). Sem custas e sem honorários, por 

força do disposto no art. 55 da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado e 

nada sendo requerido, proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. 

Submeto a presente SENTENÇA à apreciação do Excelentíssimo Juiz de 

Direito do Juizado Especial Cível de Cuiabá para fins de homologação, de 

acordo com o artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Camila Silva de Souza Juíza 

Leiga do 4º Juizado Especial Cível da Capital HOMOLOGO o projeto de 

sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo 

único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. JOÃO ALBERTO MENNA 

BARRETO DUARTE Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013583-88.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA LOURENCO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1013583-88.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: FABIANA LOURENCO DE SOUZA REQUERIDO: OI S.A S E N 

T E N Ç A I - RESUMO DOS FATOS RELEVANTES Dispensado o relatório 

(Lei nº 9.099/95, art. 38). Cuida-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS em que 

a parte reclamante alega que teve falha na prestação de serviço por 

cobrança, assim como por inscrição indevida de seus dados nos 

cadastros de proteção ao crédito pelo débito no valor de R$ 376,07 

(trezentos e setenta e seis reais e sete centavos) com inclusão em 

14/03/2017. Pede a declaração de inexistência do débito objeto da lide, 

bem como reparação em danos morais. É a suma do essencial. II – 

MOTIVAÇÃO 1. Os autos estão maduros para a prolação de sentença. 

Observado o rito estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou 

irregularidades a consertar. Homenageados os princípios constitucionais 

do devido processo legal, da ampla defesa e de seu consectário, o 

contraditório. Concorrem, também, todos os pressupostos processuais 

para o desenvolvimento válido e regular do processo, bem assim as 

condições para o legítimo exercício do direito de ação. 2. Ante a ausência 

de preliminares, passo a análise do mérito da causa. 3. A pretensão 

merece procedência. Da análise dos documentos acostados na exordial 

permite constatar que o registro dos dados da Reclamante nos órgãos de 

proteção ao crédito se deu por solicitação da Reclamada, por débito que a 

Reclamante afirma indevido. No entanto, deixou de trazer aos autos o 

contrato que demonstre a existência de relação jurídica entre as partes 

para que se possa analisar a origem do débito. Analisando os autos, 

verifico que a Ré não acostou nenhuma prova hábil a demonstrar que a 

parte autora teria, efetivamente, qualquer relação jurídica consigo que 

justificasse as restrições, mas apenas telas sistêmicas e extrato de 

faturas unilaterais, as quais a jurisprudência já reconheceu que “são 

documentos produzidos unilateralmente e, portanto, inservíveis para prova 

da existência de relação jurídica entre as partes.” ((N.U 

1001836-06.2018.8.11.0025, TURMA RECURSAL, VALDECI MORAES 

SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 12/07/2019, Publicado no 

DJE 15/07/2019). Dessa forma, é imperioso afirmar que a empresa não 

trouxe fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do 

Reclamante, cingindo-se a alinhavar alegações sem qualquer lastro 

probatório. Não demonstra a licitude da inscrição a que deu causa, o que 

lhe competia em face da relação de consumo – ainda que suposta – que 

se estabelece entre as partes, o que conduz à necessária facilitação dos 

direitos da parte autora, seja porque hipossuficiente (técnica e 

juridicamente), seja pela verossimilhança do alegado na exordial. Descura, 

assim, a demandada do dever de impugnação específica de que trata o 

art. 341, caput, do CPC, o que faz presumir a veracidade dos fatos 

articulados pela parte autora. Por conseguinte, impõe-se acolher os 

pedidos consistentes em declarar a inexigibilidade do débito, desconstituir 

a anotação (ou o registro) nos órgãos de proteção ao crédito. A conduta 

consistente em encaminhar ou manter indevidamente o nome da 

Reclamante no órgão de proteção ao crédito, por caracterizar abuso de 

direito, exige reparação moral. In casu, o dano moral é o “damnum in re 

ipsa” (o dano está na própria coisa), decorrendo diretamente do fato, 

prescindindo de comprovação efetiva do prejuízo. O ato consistente em 

inscrever indevidamente o nome do cidadão nos cadastros de proteção ao 

crédito, além de provocar abalo de crédito, importa em ofensa a direito 

subjetivo, pois o nome é expressão do direito personalíssimo e dignifica a 

pessoa humana, de modo que qualquer ato perpetrado em abuso de direito 

que venha a desaboná-lo deve ser coibido. Assim a conduta consistente 

em encaminhar indevidamente, ou manter indevidamente, o nome do 

consumidor em cadastros de inadimplentes, por caracterizar abuso de 

direito, exige reparação moral. A reparação moral deve, necessariamente, 

guardar relação com a realidade do evento ocorrido, bem como tornar 

efetiva a função preventiva-punitiva-compensatória da indenização, sob a 

égide dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo a 

evitar (1º) a ocorrência reiterada de atos lesivos, (2º) que implique 

locupletamento sem causa ao credor e (3º) que nada signifique 

financeiramente ao devedor. Recomenda-se que tenha como padrão do 

legitimado o homo medius, que “... seria aquele cidadão ideal que tivesse a 

igual distância do estóico ou do homem de coração seco de que fala 

Ripert, e do homem de sensibilidade extremada e doentia.”, devem ser 

consideradas a gravidade do dano, o comportamento do ofensor e do 

ofendido - dolo ou culpa, sua posição social e econômica, a repercussão 

do fato à vista da maior ou menor publicidade, a capacidade de absorção 

por parte da vítima etc. Considerando que os autos são carentes de 

elementos que permitam um exame completo das circunstâncias acima 

mencionadas, e orientando-se pelos citados princípios de sobredireito 

(razoabilidade e proporcionalidade), estabeleço a quantificação do dano 

moral em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). III – DISPOSITIVO Posto isso, com 

fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil, OPINO pela 

PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados por FABIANA LOURENCO DE 

SOUZA em desfavor de OI S/A para DECLARAR a inexistência do débito 

objeto da lide, bem como CONDENAR a Requerida ao pagamento de 

R$6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais, corrigido 

monetariamente pelo IGP-M/FGV a partir da presente data, e acrescido de 

juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da data do evento 

danoso (14/03/2017). Proceda a Reclamado, no prazo máximo de 05 

(cinco) dias, à baixa do débito objeto da lide, nos órgãos de proteção ao 

crédito (SPC). O não cumprimento incidirá em multa no valor fixo de R$ 

3.000,00 (três mil reais). Sem custas e sem honorários, por força do 

disposto no art. 55 da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado e nada sendo 

requerido, proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. Submeto a 

presente SENTENÇA à apreciação do Excelentíssimo Juiz de Direito do 

Juizado Especial Cível de Cuiabá para fins de homologação, de acordo 

com o artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Camila Silva de Souza Juíza Leiga do 
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4º Juizado Especial Cível da Capital HOMOLOGO o projeto de sentença 

retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO 

DUARTE Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022091-23.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IVO PEREIRA BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA FERREIRA OAB - MT14084/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

PROCESSO: 1022091-23.2019.8.11.0001 RECLAMANTE: IVO PEREIRA 

BORGES RECLAMADO(A): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A I- Dispensado o relatório na forma do art. 38 da Lei nº 

9.099/95. II- Determinada a intimação da parte para no prazo de 05 (cinco) 

dias emendar a inicial, colacionando documento indispensável à 

propositura da ação, acabou por extrapolar o prazo consignado deixando 

de promover a emenda determinada. III- Por tais argumentos é que 

INDEFIRO a petição inicial, o que faço com forte na norma do art. 321, 

parágrafo único do CPC e de consequência JULGO EXTINTO o feito sem 

resolução do mérito com fulcro na norma do art. 485, inciso I do CPC. 

Intime-se. Preclusas as vias de impugnação, arquive-se. João Alberto 

Menna Barreto Duarte Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-13 CARTA DE ORDEM CÍVEL

Processo Número: 1002375-73.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MAGNA SILVA GARCIA (ORDENANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME FONTANA SILVEIRA OAB - MT19851-O (ADVOGADO(A))

FELIPE FELIX DOS SANTOS OAB - MT25065-O (ADVOGADO(A))

JOÃO GABRIEL SILVA TIRAPELLE OAB - MT10455-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(ORDENADO)

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

PROCESSO: 1002375-73.2020.8.11.0001 RECLAMANTE: MAGNA SILVA 

GARCIA RECLAMADO(A): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A I- Dispensado o relatório na forma do art. 38 da Lei nº 

9.099/95. II- Determinada a intimação da parte para no prazo de 05 (cinco) 

dias emendar a inicial, colacionando documento indispensável à 

propositura da ação, acabou por extrapolar o prazo consignado deixando 

de promover a emenda determinada. III- Por tais argumentos é que 

INDEFIRO a petição inicial, o que faço com forte na norma do art. 321, 

parágrafo único do CPC e de consequência JULGO EXTINTO o feito sem 

resolução do mérito com fulcro na norma do art. 485, inciso I do CPC. 

Intime-se. Preclusas as vias de impugnação, arquive-se. João Alberto 

Menna Barreto Duarte Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003539-73.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCELIA DA SILVA FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENILSON NASSARDEN PAIVA JUNIOR OAB - MT19132-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1003539-73.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: LUCELIA DA SILVA FILHO REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO I- Dispensado o relatório nos termos do art. 38 da Lei nº 

9.099/95. II- Conforme se colhe dos autos a presente demanda traz como 

causa de pedir a mesma negativação discutido nos autos nº 

1008587-47.2019.8.11.0001, cujo trâmite processual se deu perante este 

Quarto Juizado Especial Cível. Conforme se colhe daquela demanda, a 

sentença de Id. 26280622 declarou inexistência do débito negativado no 

valor de R$79,21 (setenta e nove reais e vinte e um centavos), com 

inclusão em 04/03/2017, bem como condenou a reclamada a sua exclusão 

no prazo de cinco dias sob pena de multa. Conforme se extrai do cotejo 

entre a petição inicial e documentos presentes neste feito e naquele já 

julgado, há absoluta identidade entre eles, isto é, da causa de pedir, do 

pedido e das partes. Nesse passo é que agora postula a reclamante 

pretendendo renovar demanda cuja causa de pedir já está acobertada 

pelo instituto jurídico da coisa julgada, de sorte que não lhe assiste razão a 

renovação da demanda. Anoto por oportuno que é passível de 

reconhecimento de ofício pelo Magistrado da ocorrência do instituto 

jurídico anunciado, porquanto encontra respaldo legal para tanto (CPC, art. 

485, §3º). Tal situação importa em dar aplicação à regra legal prevista no 

art. 485, inciso V do CPC. Destarte, outra sorte não resta ao feito senão a 

sua extinção à vista da caracterização do instituto jurídico da coisa 

julgada. De outro tanto, pretendendo a parte reclamante a exclusão de 

seus dados e a execução de multa pelo descumprimento, deverá aviá-lo 

nos autos em trâmite neste Juízo (autos nº 1008587-47.2019.811.0001), 

informando assim o descumprimento da sentença prolatada. III- Posto isso 

reconheço caracterizado o instituto jurídico da coisa julgada e de 

consequência JULGO EXTINTO o feito sem resolução do mérito com fulcro 

no art. 485, inciso V do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Preclusas as vias 

impugnativas, arquive-se. João Alberto Menna Barreto Duarte Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009407-66.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NIDAY SANDRA OLIVEIRA JORTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo nº 1009561-84.2019.8.11.0001 Reclamante: 

NIDAY SANDRA OLIVEIRA JORTE Reclamada: TELEFÔNICA BRASIL S/A S 

E N T E N Ç A I – RESUMO DOS FATOS RELEVANTES Dispensado o 

relatório (Lei nº 9.099/95, art. 38). Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE 

FAZER C/C INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS em que a causa de pedir funda-se na alegação de inscrição 

indevida dos dados da Reclamante nos cadastros de proteção ao crédito, 

por dívida no valor de R$ 454,42 (quatrocentos e cinquenta e quatro reais 

e quarenta e dois centavos), Data da Inclusão: 05/08/2018, a qual a parte 

reclamante desconhece a origem. Pugna ao final, pela declaração de 

inexistência do débito que originou a negativação referida, bem como 

reparação de ordem moral. É a suma do essencial. II – MOTIVAÇÃO 1. Os 

autos estão maduros para a prolação de sentença. Observado o rito 

estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou irregularidades a 

consertar. Homenageados os princípios constitucionais do devido 

processo legal, da ampla defesa e de seu consectário, o contraditório. 2. 

Cumpre destacar que, no caso em apreço não será necessária a 

designação de audiência de instrução em julgamento, por ser matéria de 

prova documental, estando alias os presentes autos instruídos com a 

documentação necessária, considerando que o juiz é o destinatário da 

prova, a ele cabe apreciar a necessidade ou não de sua realização, para 

o fim de firmar seu convencimento e proferir julgamento a respeito da lide. 

Quanto a juntada do comprovante original de negativação, rejeito, tendo 

em vista que a documentação anexada pela parte autora é pertinente. A 

alegação de ausência de comprovante de endereço do reclamante não 
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deve prosperar tendo em vista que nos Juizados Especiais impera a 

informalidade, e tal documento não interfere no julgamento do caso em 

questão, não sendo, destarte, imprescindível, nesse caso. 3. No mérito, a 

pretensão merece Procedência. Da análise dos documentos acostados na 

exordial permite constatar que o registro dos dados da autora com 

referência a negativação em apreço nos órgãos de proteção ao crédito se 

deu por solicitação da requerida, por débito que a reclamante afirma 

desconhecer, verifico assim que se desincumbiu do ônus probatório 

quanto aos fatos constitutivos de seu direito. Por outro lado, tenho que a 

parte ré não logrou êxito em demonstrar a contratação pelo autor do 

serviço que originou o débito negativado, apresentando apenas telas 

sistêmicas, que se tratam de provas unilaterais e não possuem o condão 

de comprovar a efetiva contratação. Destaco que as imagens juntadas no 

processo apenas traduzem que a demandada reproduziu telas de 

sistemas de seus programas de software, que em absoluto se 

caracterizam como documento, porque constituem dados que são 

elaborados única e unilateralmente pela reclamada, sem qualquer 

participação da parte adversa, de maneira que não tem o condão de 

produzir certeza acerca de seu conteúdo, além da possibilidade de serem 

produzidos posteriormente ao fato e, ainda, poderem ser adulterados 

mediante simples comando de quem tem acesso aos dados. Neste sentido: 

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVA DE 

CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA 

ENTRE AS PARTES. TELAS SISTÊMICAS/FATURAS. INSCRIÇÃO INDEVIDA 

EM ORGANISMO DE PROTEÇÃO CREDITÍCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. 

APLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ. INSCRIÇÕES PREEXISTENTES. 

DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. 

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Trata-se de ação 

na qual a Recorrente postula pela declaração de inexistência de débito, 

bem como indenização por danos morais decorrente de inscrição indevida 

oriunda de suposto débito com a empresa Recorrida. 2. Diante da negativa 

da Recorrente em ter celebrado contrato com a empresa Recorrida, cabia 

a esta o ônus de provar a regularidade da contratação, entretanto, não 

acostou aos autos qualquer documento capaz de demonstrar a existência 

das negociações. 3. Ao contrário do afirmado na origem, telas 

sistêmicas/faturas colacionadas aos autos são documentos unilaterais e 

não se prestam a comprovar a efetiva contratação e utilização dos 

serviços pela consumidora. 4. Possível fraude perpetrada por terceiro, 

cuja responsabilidade é da empresa Recorrida ao não tomar as cautelas 

necessárias ao contratar, certificando-se da identidade de quem contrata 

consigo. 5. Por tal razão, impõe-se a declaração da inexistência do débito 

em questão, ante a ausência de comprovação da regularidade da dívida 

cobrada pela empresa Recorrida. 6. No que tange ao dano moral, é o caso 

de se aplicar a Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, em razão da 

existência de anotações preexistentes em nome da Recorrente nos 

órgãos de proteção ao crédito, a respeito das quais não veio aos autos 

notícias da sua ilegalidade. 7. Sentença reformada. 8. Recurso conhecido 

e  p a r c i a l m e n t e  p r o v i d o .  ( R e c u r s o  I n o m i n a d o  n º 

0018894-42.2017.8.11.0003, 2ª Turma Recursal Temporária do Estado de 

Mato Grosso, Relatora Juíza Lamisse Roder Feguri Alves Correa, julgado 

em 17/07/2018) (grifei) Desta feita, não tendo a requerida comprovado a 

validade, legalidade e regularidade da cobrança que gerou a negativação 

ora em apreço, permanece a reclamada no campo das meras alegações, 

haja vista que não se descurou do ônus probatório que lhe incumbia, seja 

por força do art. 373, II do CPC, seja pela inversão do ônus da prova 

concedida em favor da consumidora, restando cabível, pois, A 

DESCONSTITUIÇÃO DO DÉBITO NEGATIVADO, BEM COMO A 

CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. Nesse sentido, in verbis: 

“INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS Inserção indevida do nome da autora 

em cadastro de negativação Ausência de relação contratual com a parte 

contrária que possa permitir a esta a afirmação de credora Inexistência de 

prova de relação de crédito e de débito, o que reforça a afirmação de que 

a inscrição é indevida. Danos morais Ocorrência - Abalo demonstrado pela 

injustificada negativação do nome da autora Inscrição irregular (...). 

(3301160420098260000 SP 0330116-04.2009.8.26.0000, Relator: Salles 

Rossi, Data de Julgamento: 01/08/2012, 8ª Câmara de Direito Privado, Data 

de Publicação: 08/08/2012)”. Assevera-se ainda, que em consonância 

com o Código de Defesa do Consumidor, os fornecedores de serviços 

devem prestar os serviços de forma segura, e, assim não fazendo, devem 

reparar os danos causados, motivo pelo qual aceito como verdadeiros os 

fatos narrados na inicial. Ressalta-se que o fato da inserção dos dados da 

requerente nos cadastros de proteção ao crédito por si só já gera abalo 

moral, sendo que na sociedade hodierna o nome é um dos bens pessoais 

mais preciosos, sendo que qualquer ato que o desabone torna quase 

impossível realizar compras, abrir contas, dentre outros atos necessários 

ao bom viver. A conduta consistente em INDEVIDAMENTE encaminhar ou 

manter o nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, por 

caracterizar abuso de direito, exige reparação moral. Os bancos de dados 

e cadastros relativos a consumidores, os serviços de proteção ao crédito 

são considerados entidades de caráter público, conforme preceitua o 

art.43, § 4º da Lei 8.078/90, portanto carecem manter-se atualizados a fim 

de proteger os usuários, o que não restou observado pelo requerido.. 

Ademais, In casu, o dano moral é o “damnum in re ipsa” (o dano está na 

própria coisa), decorrendo diretamente do fato, prescindindo de 

comprovação efetiva do prejuízo. Ora, é o registro ou manutenção 

indevida do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes, a par de 

implicar palpáveis incômodos, percalços, transtornos, prejuízos e 

constrangimentos desnecessários, provoca abalo de crédito e afronta a 

dignidade da pessoa humana, haja vista que o nome do cidadão 

constitui-se em direito personalíssimo indissociável da dignidade que é 

ínsita a todo e qualquer sujeito de direitos. Resta quantificar o dano moral. 

3. A reparação moral deve, necessariamente, guardar relação com a 

realidade do evento ocorrido, bem como tornar efetiva a função 

preventiva-punitiva-compensatória da indenização, sob a égide dos 

princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo a evitar (1º) a 

ocorrência reiterada de atos lesivos, (2º) que implique locupletamento sem 

causa ao credor e (3º) que nada signifique financeiramente ao devedor. 

Recomenda-se que tenha como padrão do legitimado o homo medius, que 

“... seria aquele cidadão ideal que tivesse a igual distância do estóico ou 

do homem de coração seco de que fala Ripert, e do homem de 

sensibilidade extremada e doentia.”, devem ser consideradas a gravidade 

do dano, o comportamento do ofensor e do ofendido - dolo ou culpa, sua 

posição social e econômica, a repercussão do fato à vista da maior ou 

menor publicidade, a capacidade de absorção por parte da vítima etc. 

Orientando-se pelos citados princípios de sobredireito (razoabilidade e 

proporcionalidade), estabeleço a quantificação do dano moral em R$ 

5.000,00 (cinco mil reais). Diante do teor do julgamento, rejeito pedido de 

condenação em litigância de má-fé. III – DISPOSITIVO Posto isso, com 

fulcro no art. 487, I, do CPC, OPINO pela PROCEDÊNCIA dos pedidos 

formulados pela parte reclamante JOVANIL DE OLIVEIRA PEREIRA em 

desfavor da reclamada TELEFÔNICA BRASIL S/A para DECLARAR a 

inexistência do débito negativado objeto desta reclamação, bem como 

CONDENAR a Requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a 

título de danos morais corrigido monetariamente pelo IGP-M/FGV a partir do 

arbitramento, mais juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados 

da data da negativação. Por pertinência, INTIME-SE PESSOALMENTE A 

RECLAMADA (Súmula 410/STJ), para que, no prazo de 5 (cinco) dias, 

proceda a exclusão do nome do reclamante dos cadastros negativos, 

apenas no que se refere aos débitos e o contrato discutido nestes autos, 

e em caso de descumprimento, fixo desde já o valor de R$ 3.000,00 (três 

mil reais), a título de multa, nos termos do art. 52, V da Lei 9.099/95. Sem 

custas processuais e sem honorários advocatícios, face às normas 

entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. Transitada em julgado e 

nada sendo requerido, proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. 

Submeto o presente PROJETO DE SENTENÇA à apreciação do 

Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito Titular do 4º Juizado Especial 

Cível de Cuiabá Dr. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, para fins 

de homologação, de acordo com o artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Tatyanne 

Neves Balduino Juíza Leiga do 4º Juizado Especial Cível da Capital Vistos, 

Nos termos do art. 40 da Lei 9099/95, HOMOLOGO o projeto de sentença 

apresentado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), lançado na movimentação retro, 

para que surtam seus jurídicos e legais efeitos. JOÃO ALBERTO MENNA 

BARRETO DUARTE Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010542-16.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:
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MACKSON DOUGLAS BOABAID DE SOUZA OAB - MT20201-O 
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DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 
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Magistrado(s):
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo nº 1010542-16.2019.8.11.0001 Reclamante: 

CLAUDINEI CRUZ ANUNCIACAO Reclamada: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A S E N T E N Ç A I – RESUMO DOS 

FATOS RELEVANTES Dispensado o relatório (Lei nº 9.099/95, art. 38). 

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS em que a causa de pedir funda-se na 

alegação de 04 (quatro) inscrições indevidas dos dados do Reclamante 

nos cadastros de proteção ao crédito, no valor de R$ 328,81, (trezentos e 

vinte e oito centavos) cada, inseridas em 11/12/2015, cuja origem a parte 

reclamante alega desconhecer. Pugna ao final, pela declaração de 

inexistência do débito que originou a negativação referida, bem como 

reparação de ordem moral. É a suma do essencial. II – MOTIVAÇÃO 1. Os 

autos estão maduros para a prolação de sentença. Observado o rito 

estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou irregularidades a 

consertar. Homenageados os princípios constitucionais do devido 

processo legal, da ampla defesa e de seu consectário, o contraditório. 2. 

Cumpre destacar que, no caso em apreço não será necessária a 

designação de audiência de instrução em julgamento, por ser matéria de 

prova documental, estando alias os presentes autos instruídos com a 

documentação necessária, considerando que o juiz é o destinatário da 

prova, a ele cabe apreciar a necessidade ou não de sua realização, para 

o fim de firmar seu convencimento e proferir julgamento a respeito da lide. 

A reclamada argui a prescrição trienal, rejeito-a, uma vez que, na hipótese 

dos autos, a parte autora ficou ciente da negativação em 2019, estando, 

portanto, dentro do prazo prescricional. Quanto à juntada do comprovante 

original de negativação, rejeito, tendo em vista que a documentação 

anexada pela parte autora é pertinente para comprovar os fatos narrados 

na exordial. 3. No mérito, a ação é Procedente. Análise dos documentos 

acostados na exordial permite constatar que o registro dos dados da parte 

autora com referência a negativação em apreço nos órgãos de proteção 

ao crédito se deu por solicitação da requerida, por débito que a reclamante 

afirma desconhecer, verifico assim que se desincumbiu do ônus 

probatório quanto aos fatos constitutivos de seu direito. A requerida não 

apresentou provas da existência do débito negativado, pois não juntou 

contrato nem faturas de utilização dos serviços. A propostito: “RECURSO 

INOMINADO - RELAÇÃO DE CONSUMO - NEGATIVAÇÕES INDEVIDAS QUE 

CUJA PERFAZ A QUANTIA DE R$ 2.300,18 (dois mil e trezentos reais e 

dezoito centavos)- SENTENÇA QUE JULGOU O PEDIDO PROCEDENTE, 

RECONHECENDO A INEXISTÊNDIA DO DÉBITO E CONDENANDO AO 

PAGAMENTO DA QUANTIA DE R$ 8.000,00 (oito mil reais) - INSURGÊNCIA 

DA PARTE RECLAMADA REQUERENDO IMPROCEDÊNCIA - AUSÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DA LEGITIMIDADE DA DÍVIDA - DEVER DE INDENIZAR - 

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA POR SEUS 

PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 1. Apesar das razões expostas em recurso, 

da parte Recorrente, não restou comprovada a legalidade da negativação, 

de modo que restou incontroverso nos autos a ocorrência do dano 

moral.Não houve comprovação da legitimidade da dívida no valor de R$ 

2.300,18 (dois mil e trezentos reais e dezoito centavos), uma vez que a 

parte Reclamada não juntou aos autos contrato, gravação de áudio ou 

telas para comprovar a legalidade do débito.3. Quantum indenizatório 

fixado em R$ 8.000,00 (oito mil reais) não merece reparos. 4. Sentença 

que analisa o conjunto probatório e fixa o valor da indenização em 

consonância com o entendimento majoritário, de que a indenização não 

tem o condão de ser causa de enriquecimento, mas sim de desestímulo a 

novas desídias, além disso, se observa a inexistência de negativações 

posteriores. Manutenção da sentença em todos os termos. Recurso 

conhecido e improvido. (TURMA RECURSAL - RECURSO CÍVEL 

INOMINADO VIRTUAL Nº 0044173-36.2017.811.0001 - Quarto Juizado 

Especial Cível de Cuiabá - RELATOR: PATRICIA CENI). “RECURSO 

INOMINADO - RELAÇÃO DE CONSUMO -DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 

DE DÉBITO - INSCRIÇÃO INDEVIDA EM SERASA - INVERSÃO DO ÔNUS DA 

PROVA (ART. 6º, VIII, CDC) - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ART. 14, CAPUT, CDC) - DEVER DE 

INDENIZAR (ART. 186 E 927, CC). A parte Recorrida declarou na inicial que 

teve o acesso ao crédito negado no comércio local pela Recorrente, com 

quem alega não possui débito e qualquer vínculo jurídico. São 17 

restrições que totaliza R$ 7.403,16. A parte Recorrente, em sua defesa e 

nas razões recursais, não logrou comprovar fatos diversos daqueles 

alegados na petição inicial, não desvencilhando do ônus probatório que 

recai sobre si, na forma do artigo 6º, VIII, do CDC e artigo 373, II, do NCPC. 

Não havendo comprovação da legalidade da inscrição em órgãos de 

restrição ao crédito, a inscrição mostra-se indevida, o que tipifica o ato 

ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do 

Código Civil, bem como artigo 14, do CDC. DANO MORAL CONFIGURADO. 

A jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de 

que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de 

inadimplentes, configura-se in re ipsa, ou seja, é presumido e não carece 

de prova da sua existência (STJ AgRg no AREsp 179.301/SP). QUANTUM 

INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE 

RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. Na fixação do montante da 

condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a 

uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se 

observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, 

com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o 

viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito. 

De acordo com o magistério de Carlos Alberto Bittar, para a fixação do 

valor do dano moral levam-se, em conta, basicamente, as circunstâncias 

do caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a condição do 

lesado, preponderando em nível de orientação central, a idéia de 

sancionamento ao lesado. (in ?Reparação Civil por Danos Morais?, 3ª ed., 

São Paulo, Editora Revistas dos Tribunais, 1999, p.279). Quantum fixado 

em R$ 8.000,00 (oito mil reais) guarda relação com os critérios acima, 

devendo ser mantido, considerando se tratar de 17 restrições. SENTENÇA 

MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. Sentença mantida por 

seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 

9.099/95: ?Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas 

da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e 

parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios 

fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.HONORÁRIOS E 

VERBAS SUCUMBENCIAIS.Nos moldes do artigo 55, da Lei nº. 9.099/1995, 

a parte Recorrente arcará com custas e honorários advocatícios, estes 

que fixo em 15% sobre o valor da condenação.RECURSO CONHECIDO E 

IMPROVIDO.” (Turma Recursal - Recurso Inominado nº.: 

0041215-14.2016.811.0001 - Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá) 

Desta feita, não tendo a requerida comprovado a validade, legalidade e 

regularidade da cobrança que gerou a negativação ora em apreço, 

permanece a reclamada no campo das meras alegações, haja vista que 

não se descurou do ônus probatório que lhe incumbia, seja por força do 

art. 373, II do CPC, seja pela inversão do ônus da prova concedida em 

favor da consumidora, restando cabível, pois, A DESCONSTITUIÇÃO DO 

DÉBITO NEGATIVADO, BEM COMO A CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. 

Nesse sentido, in verbis: “INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS Inserção 

indevida do nome da autora em cadastro de negativação Ausência de 

relação contratual com a parte contrária que possa permitir a esta a 

afirmação de credora Inexistência de prova de relação de crédito e de 

débito, o que reforça a afirmação de que a inscrição é indevida. Danos 

morais Ocorrência - Abalo demonstrado pela injustificada negativação do 

nome da autora Inscrição irregular (...). (3301160420098260000 SP 

0330116-04.2009.8.26.0000, Relator: Salles Rossi, Data de Julgamento: 

01/08/2012, 8ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

08/08/2012)”. Assevero ainda, que em consonância com o Código de 

Defesa do Consumidor, os fornecedores de serviços devem prestar os 

serviços de forma segura, e, assim não fazendo, devem reparar os danos 

causados, motivo pelo qual aceito como verdadeiros os fatos narrados na 

inicial. Ressalto que o fato da inserção dos dados da requerente nos 

cadastros de proteção ao crédito por si só já gera abalo moral, sendo que 

na sociedade hodierna o nome é um dos bens pessoais mais preciosos, 

sendo que qualquer ato que o desabone torna quase impossível realizar 

compras, abrir contas, dentre outros atos necessários ao bom viver. A 

conduta consistente em INDEVIDAMENTE encaminhar ou manter o nome do 

autor nos órgãos de proteção ao crédito, por caracterizar abuso de 

direito, exige reparação moral. Os bancos de dados e cadastros relativos 

a consumidores, os serviços de proteção ao crédito são considerados 

entidades de caráter público, conforme preceitua o art.43, § 4º da Lei 

8.078/90, portanto carecem manter-se atualizados a fim de proteger os 

usuários, o que não restou observado pelo requerido.. Ademais, In casu, o 

dano moral é o “damnum in re ipsa” (o dano está na própria coisa), 
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decorrendo diretamente do fato, prescindindo de comprovação efetiva do 

prejuízo. Ora, é o registro ou manutenção indevida do nome do consumidor 

em cadastros de inadimplentes, a par de implicar palpáveis incômodos, 

percalços, transtornos, prejuízos e constrangimentos desnecessários, 

provoca abalo de crédito e afronta a dignidade da pessoa humana, haja 

vista que o nome do cidadão constitui-se em direito personalíssimo 

indissociável da dignidade que é ínsita a todo e qualquer sujeito de direitos. 

Insta ressaltar que, no presente caso, é inaplicável a Súmula 385 do 

Superior Tribunal de Justiça, haja vista que, que as outras negativações 

são posteriores. Resta quantificar o dano moral. 3. A reparação moral 

deve, necessariamente, guardar relação com a realidade do evento 

o c o r r i d o ,  b e m  c o m o  t o r n a r  e f e t i v a  a  f u n ç ã o 

preventiva-punitiva-compensatória da indenização, sob a égide dos 

princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo a evitar (1º) a 

ocorrência reiterada de atos lesivos, (2º) que implique locupletamento sem 

causa ao credor e (3º) que nada signifique financeiramente ao devedor. 

Recomenda-se que tenha como padrão do legitimado o homo medius, que 

“... seria aquele cidadão ideal que tivesse a igual distância do estóico ou 

do homem de coração seco de que fala Ripert, e do homem de 

sensibilidade extremada e doentia.”, devem ser consideradas a gravidade 

do dano, o comportamento do ofensor e do ofendido - dolo ou culpa, sua 

posição social e econômica, a repercussão do fato à vista da maior ou 

menor publicidade, a capacidade de absorção por parte da vítima etc. 

Orientando-se pelos citados princípios de sobredireito (razoabilidade e 

proporcionalidade), estabeleço a quantificação do dano moral em R$ 

5.000,00 (cinco mil reais). Rejeito o pedido contraposto, e o pedido de 

condenação em litigância de má-fé, em razão do teor do julgamento. III – 

DISPOSITIVO Posto isso, com fulcro no art. 487, I, do CPC, OPINO pela 

PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados pela parte reclamante CLAUDINEI 

CRUZ ANUNCIACAO em desfavor da reclamada ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A para DECLARAR a 

inexistência do débito negativado objeto desta reclamação, bem como 

CONDENAR a Requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a 

título de danos morais corrigido monetariamente pelo IGP-M/FGV a partir do 

arbitramento, mais juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados 

da data da negativação. Opino pela improcedência do pedido contraposto. 

Por pertinência, INTIME-SE PESSOALMENTE A RECLAMADA (Súmula 

410/STJ), para que, no prazo de 5 (cinco) dias, proceda a exclusão do 

nome do reclamante dos cadastros negativos, apenas no que se refere 

aos débitos e o contrato discutido nestes autos, e em caso de 

descumprimento, fixo desde já o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a 

título de multa, nos termos do art. 52, V da Lei 9.099/95. Sem custas 

processuais e sem honorários advocatícios, face às normas entabuladas 

nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. Transitada em julgado e nada sendo 

requerido, proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. Submeto o 

presente PROJETO DE SENTENÇA à apreciação do Excelentíssimo Senhor 

Doutor Juiz de Direito Titular do 4º Juizado Especial Cível de Cuiabá Dr. 

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, para fins de homologação, 

de acordo com o artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Tatyanne Neves Balduino 

Juíza Leiga do 4º Juizado Especial Cível da Capital Vistos, Nos termos do 

art. 40 da Lei 9099/95, HOMOLOGO o projeto de sentença apresentado 

pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), lançado na movimentação retro, para que surtam 

seus jurídicos e legais efeitos. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO 

DUARTE Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1007276-21.2019.8.11.0001. 

INTERESSADO: ALEX ALMEIDA RIBEIRO REQUERIDO: ATACADAO S.A. I - 

RESUMO DOS FATOS RELEVANTES Dispensado o relatório, nos termos 

do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. Cuida-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE 

FAZER C/C DANOS MORAIS em que a alegação Autoral se funda em 

ocorrência de danos em veículo enquanto estava estacionado no 

estabelecimento comercial da Reclamada. Pugna, ao final, pela 

condenação da reclamada em reparação por danos materiais e morais. É a 

suma do essencial. II - MOTIVAÇÃO 1. Os autos estão maduros para a 

prolação de sentença. Observado o rito estabelecido na Lei nº 9.099/95, 

não havendo vícios ou irregularidades a consertar. Homenageados os 

princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e de 

seu consectário, o contraditório. Concorrem, também, todos os 

pressupostos processuais para o desenvolvimento válido e regular do 

processo, bem assim as condições para o legítimo exercício do direito de 

ação. Observo ainda que não se aplica preceito contido no art. 489 do 

CPC/2015 por afronta à norma do art. 38 da Lei 9.099/95, eis que 

suficientes à menção neste ato sentencial, dos elementos de convicção 

do juízo, o que vem corroborado pelo Enunciado 162 do FONAJE. 2. No 

que se refere à impossibilidade de concessão dos benefícios da justiça 

gratuita, consigna-se que, segundo o rito dos juizados especiais, o 

acesso ao procedimento especial independerá do pagamento de custas, 

taxas ou despesas, nos termos do Art. 54 da Lei 9.099/95. 3. Cumpre 

destacar que, no caso em apreço não será necessária a designação de 

audiência de instrução e julgamento, por ser matéria de prova documental, 

estando alias os presentes autos instruídos com a documentação 

necessária, considerando que o juiz é o destinatário da prova, a ele cabe 

apreciar a necessidade ou não de sua realização, para o fim de firmar seu 

convencimento e proferir julgamento a respeito da lide. Assim, passo a 

análise do mérito da presente destacando que o feito se amolda nos 

requisitos para julgamento antecipado da lide elencados no art. 355, I do 

Código de Processo Civil. 4. A pretensão merece juízo de improcedência. 

A parte reclamante relata que no dia 01/09/2019, por volta das 8h30min., 

deixou seu veículo no estacionamento do estabelecimento Reclamado para 

realizar compras. Segue alegando que após as compras retornou ao seu 

veículo, guardou as compras e foi para sua residência. Sustenta que, 

após o almoço, ao retornar ao veículo constatou que o farou dianteiro 

direito estava quebrado, assim, como na sua residência a garagem é 

coberta e não possuía outro veículo ao lado percebeu que o farol do 

poderia ter sido quebrado nas dependências do estacionamento da 

Reclamada. Aduz que buscou informações perante a Reclamada, 

realizando ocorrência interna no estabelecimento, sendo solicitado prazo 

para averiguação. Após o prazo solicitado alega que a Reclamada entrou 

em contato, informando que após análise das câmeras não foi visualizado 

nenhum incidente. Contudo, a Reclamada negou-se a ceder as imagens. A 

Reclamada, por sua vez, em sede de contestação sustentou que “(...) 

após ter sido informado do suposto “sinistro”, foi verificado os registros 

das câmeras de segurança do estabelecimento comercial e não foi 

constatado nenhum evento envolvendo o veículo AUDI, PLACA OBR 9684, 

como se observa das imagens gravadas em DVD (...)”. Os vídeos foram 

acostados ao processo em 31/10/2019 (ID 25643827) e em 11/11/2019 (ID 

26038024). Em impugnação o Autor apenas alega que a Reclamada não 

demonstrou por imagens que os danos não ocorreram em seu veículo. 

Com efeito, não assiste razão ao Reclamante. No caso dos autos, após 

detida análise dos vídeos acostados ao processo, constata-se que 

realmente o Autor adentrou no estabelecimento comercial da Reclamada 

às 08h51min19seg. do dia 01/09/2019, tendo estacionado o veículo no 

setor J. Observa-se, ainda, que o Autor se afastou do seu veículo às 

08h52min., quando pegou um carrinho de compras e se dirigiu ao interior 

do estabelecimento Reclamado. Verifica-se que o Autor regressou ao 

veículo às 09h58min27seg., quando visualizou seu veículo de FRENTE. 

Destaca-se que no intervalo acima mencionado (momento em que deixou o 

veículo até o em que retornou ao veículo) não ocorreu qualquer incidente 

no veículo do Autor. Não obstante, constata-se que o Autor narra que só 

percebeu o dano após o almoço, ou seja, suspeitou ter ocorrido no 

estabelecimento Reclamado, contudo não possuía plena certeza. 

Outrossim, as imagens demonstram claramente que não ocorreu qualquer 

dano no veículo do Autor quando esteve sob a guarda da Reclamada em 

seu estacionamento, o que afasta sua responsabilidade no caso. Dessa 

forma, não há, no caso dos autos, como caracterizar a atitude ilícita da 

Reclamada, tampouco como se estabelecer o nexo de causalidade entre 

sua ação e os alegados danos suportados pelo Reclamante, motivo pelo 

qual se afasta no todo a sua responsabilidade. Por fim, não se vislumbra 

nos autos qualquer negativa de atendimento por parte da Reclamada, não 

existindo qualquer ato ilícito praticado por ela. Desse modo, não se afigura 

a hipótese de condenação em danos morais haja vista que os fatos 
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alegados por si só não se constituem em motivo suficiente à configuração 

do dano passível de reparação na esfera extrapatrimonial. A parte 

Reclamada se desincumbiu de provar o alegado, ou seja, que não 

existiram danos no veículo do Autor no interior de seu estabelecimento 

comercial, agindo de acordo com o art. 373, II do CPC. Assim, não incorreu 

a Requerida em ato ilícito, que se qualifica como a conduta que, por ação 

ou omissão, viola direito e causa dano a outrem, ainda que exclusivamente 

moral (Código Civil, art. 186). A incidência da Lei 8078/90 traz como 

possível consectário o da inversão do ônus da prova desde que sejam 

verossímeis as alegações da parte autora ou for hipossuficiente, segundo 

regras de experiência (CDC, 6º, VIII)[1]. Não obstante toda gama de 

proteção que se destina ao consumidor, inclusive, com fundamento 

constitucional - CRFB/88, art. 5º, XXXII e 170, V -, tal fato não lhe 

desobriga de produzir o mínimo de prova, de carrear aos autos elementos 

que confiram plausibilidade à sua sustentação. Assim, não basta à mera 

alegação e a invocação do CDC quanto à pretensão amealhada não 

encontra o menor sustentáculo nas provas carreadas. Logo, não há como 

conferir crédito às alegações do reclamante na medida em que os fatos 

provados vão de encontro à sua pretensão, impondo-se, assim, lançar 

édito de improcedência. III - DISPOSITIVO Posto isso, com fundamento no 

art. 487, I do CPC, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos formulados 

por ALEX ALMEIDA RIBEIRO em desfavor de ATACADAO S.A. Deixo de 

condenar o reclamante no pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, 

da Lei Federal nº 9.099/95). Transitada em julgado e nada sendo 

requerido, proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. Submeto o 

presente PROJETO DE SENTENÇA à apreciação do Juiz de Direito do 4º 

Juizado Especial Cível de Cuiabá Dr. JOAO ALBERTO MENNA BARRETO 

DUARTE, para fins de homologação, de acordo com o artigo 40 da Lei nº 

9.099/95. Cristiano Krindges Santos Juiz Leigo do 4º Juizado Especial 

Cível da Capital HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 

40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual 

nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se 

os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE JUIZ DE DIREITO 

[1] “É necessário que da narrativa decorra verossimilhança tal que 

naquele momento da leitura se possa aferir, desde logo, forte conteúdo 

persuasivo. E, já que se trata de medida extrema, deve o juiz aguardar a 

peça de defesa para verificar o grau de verossimilhança na relação com 

os elementos trazidos pela contestação. E é essa a teleologia da norma, 

uma vez que o final da proposição a reforça, ao estabelecer que a base 

são “as regras ordinárias de experiência”. Ou, em outros termos, terá o 

magistrado de se servir dos elementos apresentados na composição do 

que usualmente é aceito como verossímil. É fato que a narrativa 

interpretativa que se faz da norma é um tanto abstrata, mas não há 

alternativa, porquanto o legislador se utilizou de termos vagos e 

imprecisos (“regras ordinárias de experiência”). Cai-se, então, de volta ao 

aspecto da razoabilidade e, evidentemente, do bom senso que deve ter 

todo juiz.” (NUNES, Rizzatto. Curso de direito do Consumidor. Editora 

Saraiva – 6ª edição, 2011, pp. 841/2)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1007324-77.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: EVELIN DA CUNHA SIQUEIRA REQUERIDO: DREAM ON 

COMERCIO DE COLCHOES LTDA - ME I - RESUMO DOS FATOS 

RELEVANTES Dispensado o relatório, nos termos do art. 38, caput, da Lei 

9.099/95. Cuida-se de Reclamação na qual a parte Reclamante busca o 

cancelamento de compra realizada perante a Reclamada, cujo produto não 

condiz com o prometido pelo vendedor. É a suma do essencial. II - 

MOTIVAÇÃO 1. Os autos estão maduros para a prolação de sentença. 

Observado o rito estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou 

irregularidades a consertar. Homenageados os princípios constitucionais 

do devido processo legal, da ampla defesa e de seu consectário, o 

contraditório. Concorrem, também, todos os pressupostos processuais 

para o desenvolvimento válido e regular do processo, bem assim as 

condições para o legítimo exercício do direito de ação. Observo ainda que 

não se aplica preceito contido no art. 489 do CPC/2015 por afronta à 

norma do art. 38 da Lei 9.099/95, eis que suficientes à menção neste ato 

sentencial, dos elementos de convicção do juízo, o que vem corroborado 

pelo Enunciado 162 do FONAJE. 2. O feito amolda-se nos requisitos para 

julgamento antecipado da lide elencados no art. 355, I e II do Código de 

Processo Civil, pois a requerida, embora tenha comparecido a audiência 

de conciliação, não apresentou defesa até a presente data. O art. 344 do 

CPC/2015 dispõe que: “Se o réu não contestar a ação, será considerado 

revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo 

autor”. Desta forma, ante a ausência de contestação, a confissão ficta 

dos fatos aduzidos na inicial é medida que se impõe, contudo, conforme 

determina o art. 20 da Lei 9.099/95, o pertence ao Juiz à convicção quanto 

a ocorrência dos fatos narrados pela parte Autora, cabendo a este auferir 

a ocorrência ou não dos danos conforme narrados na inicial, de acordo 

com as provas produzidas pela parte Reclamante. 3. No mérito a 

pretensão merece Juízo de Procedência. Em razão de se tratar de relação 

de consumo, estando patente a hipossuficiência do consumidor, onde a 

parte reclamada está mais apta a provar o insucesso da demanda do que 

àquele a demonstrar a sua procedência, por este motivo, aplica-se a 

inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de 

proporcionar equilíbrio na relação processual. Incumbe à reclamada provar 

a veracidade de seus alegados na qualidade de fornecedora, seja em 

razão da inversão do ônus da prova, seja porque a sua assertiva é fato 

extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. Da análise dos autos, 

verifica-se que a reclamante adquiriu em 15/07/2019 um colchão perante a 

Reclamada, tendo efetuado o pagamento no importe total de R$ 5.211,00 

(cinco mil duzentos e onze reais), conforme nota fiscal anexa. Contudo, a 

parte Autora alega que solicitou que lhe fosse vendido um colchão 

“ORTHOPUR MEMORY”, vez que já possuía um igual e estava ciente de 

sua qualidade, o vendedor, por sua vez, informou que possuía o produto, 

porém o nome MEMORY havia sido retirado, no entanto, tratava-se do 

mesmo colchão. Não obstante, ao receber o produto em sua residência, a 

Autora constatou que o mesmo não atendia as especificações desejadas, 

requerendo a rescisão do negócio e a devolução dos valores já pagos, o 

que não foi atendido pela Reclamada. A Reclamada, conforme exposto 

alhures, não apresentou defesa. Evidencia-se que os fatos narrados na 

exordial apresentaram-se verossímeis, sendo que o valor pago pelo 

produto que não atendeu as expectativas da Reclamante deve ser 

restituído em sua integralidade, devendo o consumidor retornar ao status 

quo ante. Destaca-se que, conforme se evola da narrativa dos fatos 

autorais a Reclamante não teve acesso ao produto no momento da 

compra, assim, aplicável o direito de arrependimento, nos termos do Art. 

49 do CDC. III - DISPOSITIVO Posto isso, com fulcro no art. 487, I, do 2015, 

decreto a revelia da Reclamada e, no mérito, OPINO pela PROCEDÊNCIA 

dos pedidos formulados por EVELIN DA CUNHA SIQUEIRA em desfavor de 

DREAM ON COMERCIO DE COLCHOES LTDA - ME para CONDENAR a 

Reclamada a restituir à Reclamante de o valor de R$ 5.211,00 (cinco mil 

duzentos e onze reais), devendo o valor ser atualizado monetariamente 

com incidência do IGP-M/FGV e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, 

ambos desde o desembolso. Por oportuno, DETERMINO que a Reclamada 

proceda, caso queira, na coleta do Colchão “ORTH0PUR 2017 32 X 188 X 

110”, objeto da demanda, perante a Reclamante no endereço indicado na 

exordial, devendo entrar em contato com os Reclamantes para agendar a 

retirada, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de perdimento do bem. Sem 

custas processuais e sem honorários advocatícios, face às normas 

entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. Transitada em julgado e 

nada sendo requerido, proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. 

Submeto o presente PROJETO DE SENTENÇA à apreciação do Juiz de 

Direito do 4º Juizado Especial Cível de Cuiabá Dr. JOÃO ALBERTO MENNA 

BARRETO DUARTE, para fins de homologação, de acordo com o artigo 40 

da Lei nº 9.099/95. Cristiano Krindges Santos Juiz Leigo do 4º Juizado 

Especial Cível da Capital HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO 

DUARTE JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014934-96.2019.8.11.0001
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CHEILA GOMES PINHEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YURI ALAGUES BENDO OAB - MT21448/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO OAB - MT26103/A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1014934-96.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: CHEILA GOMES PINHEIRO REQUERIDO: GOL LINHAS 

AEREAS INTELIGENTES S.A. S E N T E N Ç A I - RESUMO DOS FATOS 

RELEVANTES Dispensado o relatório (Lei nº 9.099/95, art. 38). Cuida-se 

de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS em que a parte 

reclamante alega que teve falha na prestação de serviço, em decorrência 

do atraso de voo. Pugna por reparação de ordem moral. É a suma do 

essencial. II – MOTIVAÇÃO 1. Os autos estão maduros para a prolação de 

sentença. Observado o rito estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo 

vícios ou irregularidades a consertar. Homenageados os princípios 

constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e de seu 

consectário, o contraditório. Concorrem, também, todos os pressupostos 

processuais para o desenvolvimento válido e regular do processo, bem 

assim as condições para o legítimo exercício do direito de ação. 2. Ante a 

ausência de preliminares passo à análise do mérito da causa. . 3. A 

pretensão merece juízo de procedência. O Reclamante alega que no dia 

10/08/2019 seu vôo saindo de Guarulhos/SP – Cuiabá/MT com horário 

previsto para decolagem às 10h00 com chegada ao destino final às 11h15 

sofreu atraso. A reclamante informa que foi o voo com saída de 

Guarulhos/SP – Cuiabá/MT decolou apenas às 15h33. A Reclamada alega 

que devido o atraso de voo , só foi possível chegar ao seu destino final 

dia 10/08/2019 às 17h48. Desta forma, o atraso de voo foi superior a 04( 

quatro) horas. Inicialmente, cumpre anotar que é pacífico o entendimento 

de que o caso em comento deve ser analisado sob a égide do Código de 

Defesa do Consumidor, já que é patente a relação de consumo existente 

no pleito à indenização por danos morais por defeito na prestação do 

serviço. Da análise detida aos autos conclui-se que razão assiste ao 

Reclamante, pois a Reclamada limitando-se a atribuir a culpa a manutenção 

da aeronave. Como se sabe, a lei consumerista, fundada na teoria do 

risco do negócio, estabeleceu para os fornecedores em geral a 

responsabilidade civil objetiva, de forma que o transportador, como 

prestador do serviço que é, está enquadrado no art. 14 do CDC, cujo § 3º 

não incluiu como excludente do nexo de causalidade o caso fortuito e nem 

a força maior. Na verdade, ainda que a força maior e o caso fortuito não 

possam ser antecipados não fica elidida a responsabilidade do 

transportador, já que o risco da atividade implica na obrigação imposta ao 

empresário para que ele faça um cálculo, da melhor forma possível das 

várias possibilidades de ocorrências que possam afetar o seu negócio. 

Destarte, ainda que o transporte aéreo seja afetado por fatores externos, 

o transportador não pode se escusar de indenizar os passageiros que 

sofreram danos porque as variáveis a que está sujeita a aviação civil, são 

integrantes típicas do risco de sua atividade. Impositiva, portanto, a 

conclusão de que houve defeito na prestação do serviço, situação para a 

qual não concorreu a parte Reclamante que, inegavelmente, sofreu 

transtornos, frustrações e aborrecimentos que não podem ser 

considerados meros dissabores do cotidiano, conforme pacífica 

orientação jurisprudencial: “Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE 

AÉREO. MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA. ATRASO DE VOO POR 

MAIS DE SETE HORAS. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. A 

manutenção não programada de aeronave não é força maior e não 

justifica o atraso. Trata-se de fortuito interno que integra o risco da 

atividade da transportadora e não afasta o dever de indenizar (art. 14 da 

Lei 8.078/90). DANO MORAL. DANO IN RE IPSA. QUANTIFICAÇÃO. Valor 

da indenização fixado na sentença, de R$ 8.000,00 (oito mil reais), que vai 

mantido, porquanto em sintonia com os parâmetros desta Câmara em 

situações parelhas. APELO DESPROVIDO. (Apelação Cível Nº 

70046400677, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Ana Lúcia Carvalho Pinto Vieira Rebout, Julgado em 16/08/2012)” 

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO. 

DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. ATRASO DE VOO POR MAIS DE oito 

HORAS SEM JUSTIFICATIVA EXCULPANTE. NECESSIDADE DE 

READEQUAÇÃO DA MALHA AÉREA. DANOS MORAIS. Não exculpa o ato 

ilícito a justificativa de que a alteração ocorrida se deveu por motivos de 

força maior, dada a necessidade de reorganização da malha aérea no 

período indigitado. O atraso do voo, por mais de oito horas, sem as 

informações precisas e adequadas ao consumidor, tal qual se obriga o 

fornecedor de serviços, à luz do que dispõe o art. 14, caput, do Código de 

Defesa do Consumidor, traduz inexecução do contrato, da mesma forma 

que os cancelamentos não justificados. No caso dos autos, configurado o 

prejuízo à consumidora, relegada ao alvedrio por conta da inescusável 

falha na prestação dos serviços de transporte aéreo a cargo da ré, resta 

configurada a obrigação de indenizar. DANOS MORAIS. QUANTIFICAÇÃO. 

Não obstante os percalços vivenciados pela apelada e que colorem a 

figura do dano moral in re ipsa, o montante arbitrado na sentença se 

mostra um tanto dissociado da média praticada por esta Câmara em 

situações análogas, devendo ser reduzido. Nestes termos, é de ser 

reduzida a indenização para o valor de R$ 7.240,00 (sete mil duzentos e 

quarenta reais), representativo de 10 salários mínimos atuais, verba que 

deverá ser corrigida pelo IGP-M a contar da data do acórdão, seguindo-se 

a orientação da Súmula n. 362 do STJ e com a incidência de juros 

moratórios a contar da citação, por se tratar de responsabilidade 

contratual e na linha da jurisprudência unívoca do colegiado. APELO 

PARCIALMENTE PROVIDO. (Apelação Cível Nº 70051526168, Décima 

Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana Lúcia 

Carvalho Pinto Vieira Rebout, Julgado em 17/04/2014) (grifei) Nesse 

ínterim, cumpre anotar que o caso em tela trata de relação de consumo e 

que o dano moral afirmado é decorrente da má prestação de um serviço e 

da conduta negligente da empresa, consequentemente, deve ser aplicada 

a teoria do risco do empreendimento (CDC, art. 14). De acordo com Carlos 

Roberto Gonçalves a “responsabilidade civil objetiva do prestador de 

serviços, prescindindo do elemento culpa para que haja o dever de 

indenizar, tendo em vista o fato de vivermos em uma sociedade de 

produção e de consumo em massa, responsável pela despersonalização 

ou desindividualização das relações entre produtores, comerciantes e 

prestadores de serviços, em um pólo, e compradores e usuários do 

serviço, no outro” (GONÇALVES, Carlos Roberto. Responsabilidade Civil: 

Doutrina, Jurisprudência. 7ª ed. São Paulo: Saraiva, 2002). No que pertine 

aos danos morais, a reparação do dano é garantida tanto pelo inciso X, do 

art. 5º, da Constituição Federal de 1988, como pelos artigos 186 e 927, 

ambos do Código Civil, bem como pelo art. 6°, inciso VI, do Código de 

Defesa do Consumidor, e não pode deixar de ser observada, uma vez que 

no presente caso, restou patente a desídia da reclamada. O dano moral 

passível de indenização é aquele consistente na lesão de um bem jurídico 

extrapatrimonial contido nos direitos da personalidade, tais como: vida, 

integridade corporal, no seu aspecto subjetivo, liberdade, honra, decoro, 

intimidade, sentimentos afetivos e a própria imagem. Dessa forma, resta 

evidente a ocorrência de dano moral, ante os transtornos e dissabores 

causados a parte reclamante em razão da falha na prestação do serviço 

efetivado pela reclamada, sendo desnecessária, nestes casos, a 

comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai da verificação 

da conduta. No que tange ao quantum indenizatório, insta ressaltar que 

para a fixação do dano moral à vista da inexistência de critérios legais e 

pré-estabelecidos para o seu arbitramento incumbe, ao Juiz, por seu 

prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso 

concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os 

princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. A indenização por 

dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de 

amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia da 

contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação 

em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem 

causa para a vítima e produza impacto bastante no causador do mal a fim 

de dissuadi-lo de novo atentado. Considerando que as provas constantes 

nos, as circunstâncias acima mencionadas é que ora se estabelece a 

quantificação do dano moral em R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais). 

III – DISPOSITIVO Posto isso, com fundamento no art. 487, I, do Código de 

Processo Civil, OPINO pela PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados por 

CHEILA GOMES PINHEIRO em desfavor de GOL LINHAS AEREAS 

INTELIGENTES S.A. para CONDENAR a Reclamada a pagar ao Reclamante 

indenização por danos morais no montante de R$ 3.500,00 (três mil e 

quinhentos reais), atualizados monetariamente com incidência do 

IGP-M/FGV desde a data do arbitramento, mais juros de mora de 1% ao 

mês a partir da citação. Sem custas e sem honorários, por força do 

disposto no art. 55 da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado e nada sendo 
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requerido, proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. Submeto a 

presente SENTENÇA à apreciação do Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz 

de Direito do Juizado Especial Cível de Cuiabá para fins de homologação, 

de acordo com o artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Camila Silva de Souza Juíza 

Leiga do 4º Juizado Especial Cível da Capital HOMOLOGO o projeto de 

sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo 

único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. JOÃO ALBERTO MENNA 

BARRETO DUARTE JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013666-07.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANE COSTA VIEIRA DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO GONCALVES DE PINHO OAB - MT23878/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT16940-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1013666-07.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: JULIANE COSTA VIEIRA DE ARRUDA REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO S E N T E N Ç A I - RESUMO DOS FATOS RELEVANTES 

Dispensado o relatório (Lei nº 9.099/95, art. 38). Cuida-se de AÇÃO 

DECLARATORIA DE INEXISTENCIA DE DEBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS em que a parte reclamante alega que teve falha na 

prestação de serviço por cobrança, assim como por inscrição indevida de 

seus dados nos cadastros de proteção ao crédito pelo débito no valor de 

R$ 902,21 (novecentos e dois reais e vinte e um centavos) com inclusão 

no SCPC em 13/03/2017. Pede a declaração de inexistência do débito 

objeto da lide, bem como reparação em danos morais. É a suma do 

essencial. II – MOTIVAÇÃO 1. Os autos estão maduros para a prolação de 

sentença. Observado o rito estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo 

vícios ou irregularidades a consertar. Homenageados os princípios 

constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e de seu 

consectário, o contraditório. Concorrem, também, todos os pressupostos 

processuais para o desenvolvimento válido e regular do processo, bem 

assim as condições para o legítimo exercício do direito de ação. 2. Ante a 

ausência de preliminares passo à análise do mérito da causa. 3. A 

pretensão merece procedência. Da análise dos documentos acostados na 

exordial permite constatar que o registro dos dados da Reclamante nos 

órgãos de proteção ao crédito se deu por solicitação da Reclamada, por 

débito que a Reclamante afirma indevido. No entanto, deixou de trazer aos 

autos o contrato que demonstre a existência de relação jurídica entre as 

partes para que se possa analisar a origem do débito. Cabe informar, que 

o áudio juntado pela Reclamada consta apenas a voz da atendente, logo, o 

mesmo na pode ser utilizado como prova de relação jurídica. Dessa forma, 

verifico que a empresa não trouxe fatos impeditivos, modificativos ou 

extintivos do direito do Reclamante, cingindo-se a alinhavar alegações sem 

qualquer lastro probatório. Não demonstra a licitude da inscrição a que deu 

causa, o que lhe competia em face da relação de consumo – ainda que 

suposta – que se estabelece entre as partes, o que conduz à necessária 

facilitação dos direitos da parte autora, seja porque hipossuficiente 

(técnica e juridicamente), seja pela verossimilhança do alegado na 

exordial. Descura, assim, a demandada do dever de impugnação 

específica de que trata o art. 341, caput, do CPC, o que faz presumir a 

veracidade dos fatos articulados pela parte autora. Por conseguinte, 

impõe-se acolher os pedidos consistentes em declarar a inexigibilidade do 

débito, desconstituir a anotação (ou o registro) nos órgãos de proteção ao 

crédito. A conduta consistente em encaminhar ou manter o nome da 

Reclamante no órgão de proteção ao crédito, por caracterizar abuso de 

direito, exige reparação moral. Os bancos de dados e cadastros relativos 

a consumidores, os serviços de proteção ao crédito são considerados 

entidades de caráter público, conforme preceitua o art.43, § 4º da Lei 

8.078/90, portanto carece de manter-se atualizado a fim de proteger os 

usuários, o que não restou observado pela requerida. In casu, o dano 

moral é o “damnum in re ipsa” (o dano está na própria coisa), decorrendo 

diretamente do fato, prescindindo de comprovação efetiva do prejuízo. 

Ora, é o registro ou manutenção indevida do nome do consumidor em 

cadastros de inadimplentes, a par de implicar palpáveis incômodos, 

percalços, transtornos, prejuízos e constrangimentos desnecessários, 

provoca abalo de crédito e afronta a dignidade da pessoa humana, haja 

vista que o nome do cidadão constitui-se em direito personalíssimo 

indissociável da dignidade que é ínsita a todo e qualquer sujeito de direitos. 

A reparação moral deve, necessariamente, guardar relação com a 

realidade do evento ocorrido, bem como tornar efetiva a função 

preventiva-punitiva-compensatória da indenização, sob a égide dos 

princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo a evitar (1º) a 

ocorrência reiterada de atos lesivos, (2º) que implique locupletamento sem 

causa ao credor e (3º) que nada signifique financeiramente ao devedor. 

Recomenda-se que tenha como padrão do legitimado o homo medius, que 

“... seria aquele cidadão ideal que tivesse a igual distância do estóico ou 

do homem de coração seco de que fala Ripert, e do homem de 

sensibilidade extremada e doentia.”, devem ser consideradas a gravidade 

do dano, o comportamento do ofensor e do ofendido - dolo ou culpa, sua 

posição social e econômica, a repercussão do fato à vista da maior ou 

menor publicidade, a capacidade de absorção por parte da vítima etc. 

Considerando que os autos são carentes de elementos que permitam um 

exame completo das circunstâncias acima mencionadas, e orientando-se 

pelos citados princípios de sobredireito (razoabilidade e 

proporcionalidade), estabeleço a quantificação do dano moral em R$ 

7.000,00 (sete mil reais). III – DISPOSITIVO Posto isso, com fundamento no 

art. 487, I, do Código de Processo Civil, OPINO pela PROCEDÊNCIA dos 

pedidos formulados por JULIANE COSTA VIEIRA DE ARRUDA em desfavor 

de BANCO BRADESCO para DECLARAR a inexistência do débito objeto da 

lide, bem como CONDENAR a Requerida ao pagamento de R$7.000,00 

(sete mil reais) a título de danos morais, corrigido monetariamente pelo 

IGP-M/FGV a partir da presente data, e acrescido de juros de mora de 1% 

(um por cento) ao mês, contados da data do evento danoso (13/03/2017). 

Proceda o Reclamado, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, a baixa do 

débito objeto da lide, nos órgãos de proteção ao crédito (SCPC). O não 

cumprimento incidirá em multa no valor fixo de R$ 3.000,00 (três mil reais). 

Sem custas e sem honorários, por força do disposto no art. 55 da Lei nº 

9.099/95. Transitada em julgado e nada sendo requerido, proceda-se ao 

arquivamento imediato. Cumpra-se. Submeto a presente SENTENÇA à 

apreciação do Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível de Cuiabá para fins de homologação, de acordo com o 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Camila Silva de Souza Juíza Leiga do 4º 

Juizado Especial Cível da Capital HOMOLOGO o projeto de sentença retro, 

na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO 

DUARTE JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012359-18.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DANY MARCELO GOMES DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO ADELMO CHIMATI PERUCHI OAB - MT14519-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1012359-18.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: DANY MARCELO GOMES DO NASCIMENTO REQUERIDO: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A S E N T E N 

Ç A I - RESUMO DOS FATOS RELEVANTES Dispensado o relatório (Lei nº 

9.099/95, art. 38). Cuida-se de AÇÃO DECLARATÓRIA NEGATÓRIA DE 

DÍVIDA c.c. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS em que a parte reclamante 

alega que teve falha na prestação de serviço por cobrança, assim como 

por inscrição indevida de seus dados nos cadastros de proteção ao 

crédito pelo débito no valor de R$ 79,07 (setenta e nove reais e sete 

centavos) com última inclusão no SPC em 30/06/2017. Pede a declaração 
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de inexistência do débito objeto da lide, bem como reparação em danos 

morais. É a suma do essencial. II – MOTIVAÇÃO 1. Os autos estão 

maduros para a prolação de sentença. Observado o rito estabelecido na 

Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou irregularidades a consertar. 

Homenageados os princípios constitucionais do devido processo legal, da 

ampla defesa e de seu consectário, o contraditório. Concorrem, também, 

todos os pressupostos processuais para o desenvolvimento válido e 

regular do processo, bem assim as condições para o legítimo exercício do 

direito de ação. 2. Rejeito a preliminar de inépcia da inicial, pois analisando 

os autos verifico que a parte Reclamante apresentou todos os 

documentos necessários para a apreciação do seu pedido, especialmente 

o extrato da negativação onde fundamenta seu pedido. Rejeito, igualmente, 

a preliminar de incompetência territorial, posto que no âmbito dos Juizados 

Especiais a competência territorial é fixada, de regra, pelo domicílio da 

parte ré, conforme dispõe o art. 4º, inciso I e parágrafo único, da Lei 

9.099/95. 3. A pretensão merece procedência. Da análise dos documentos 

acostados na exordial permite constatar que o registro dos dados da 

Reclamante nos órgãos de proteção ao crédito se deu por solicitação da 

Reclamada, por débito que a Reclamante afirma indevido. No entanto, 

deixou de trazer aos autos o contrato que demonstre a existência de 

relação jurídica entre as partes para que se possa analisar a origem do 

débito. Cabe informar, que o áudio juntado pela Reclamada consta apenas 

a voz da atendente, logo, o mesmo na pode ser utilizado como prova de 

relação jurídica. Dessa forma, verifico que a empresa não trouxe fatos 

impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do Reclamante, 

cingindo-se a alinhavar alegações sem qualquer lastro probatório. Não 

demonstra a licitude da inscrição a que deu causa, o que lhe competia em 

face da relação de consumo – ainda que suposta – que se estabelece 

entre as partes, o que conduz à necessária facilitação dos direitos da 

parte autora, seja porque hipossuficiente (técnica e juridicamente), seja 

pela verossimilhança do alegado na exordial. Descura, assim, a 

demandada do dever de impugnação específica de que trata o art. 341, 

caput, do CPC, o que faz presumir a veracidade dos fatos articulados pela 

parte autora. Por conseguinte, impõe-se acolher os pedidos consistentes 

em declarar a inexigibilidade do débito, desconstituir a anotação (ou o 

registro) nos órgãos de proteção ao crédito. A conduta consistente em 

encaminhar ou manter o nome da Reclamante no órgão de proteção ao 

crédito, por caracterizar abuso de direito, exige reparação moral. Os 

bancos de dados e cadastros relativos a consumidores, os serviços de 

proteção ao crédito são considerados entidades de caráter público, 

conforme preceitua o art.43, § 4º da Lei 8.078/90, portanto carece de 

manter-se atualizado a fim de proteger os usuários, o que não restou 

observado pela requerida. In casu, o dano moral é o “damnum in re ipsa” 

(o dano está na própria coisa), decorrendo diretamente do fato, 

prescindindo de comprovação efetiva do prejuízo. Ora, é o registro ou 

manutenção indevida do nome do consumidor em cadastros de 

inadimplentes, a par de implicar palpáveis incômodos, percalços, 

transtornos, prejuízos e constrangimentos desnecessários, provoca abalo 

de crédito e afronta a dignidade da pessoa humana, haja vista que o nome 

do cidadão constitui-se em direito personalíssimo indissociável da 

dignidade que é ínsita a todo e qualquer sujeito de direitos. A reparação 

moral deve, necessariamente, guardar relação com a realidade do evento 

o c o r r i d o ,  b e m  c o m o  t o r n a r  e f e t i v a  a  f u n ç ã o 

preventiva-punitiva-compensatória da indenização, sob a égide dos 

princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo a evitar (1º) a 

ocorrência reiterada de atos lesivos, (2º) que implique locupletamento sem 

causa ao credor e (3º) que nada signifique financeiramente ao devedor. 

Recomenda-se que tenha como padrão do legitimado o homo medius, que 

“... seria aquele cidadão ideal que tivesse a igual distância do estóico ou 

do homem de coração seco de que fala Ripert, e do homem de 

sensibilidade extremada e doentia.”, devem ser consideradas a gravidade 

do dano, o comportamento do ofensor e do ofendido - dolo ou culpa, sua 

posição social e econômica, a repercussão do fato à vista da maior ou 

menor publicidade, a capacidade de absorção por parte da vítima etc. 

Considerando que os autos são carentes de elementos que permitam um 

exame completo das circunstâncias acima mencionadas, e orientando-se 

pelos citados princípios de sobredireito (razoabilidade e 

proporcionalidade), estabeleço a quantificação do dano moral em R$ 

5.000,00 (cinco mil reais). III – DISPOSITIVO Posto isso, com fundamento 

no art. 487, I, do Código de Processo Civil, OPINO pela PROCEDÊNCIA dos 

pedidos formulados por DANY MARCELO GOMES DO NASCIMENTO em 

desfavor de ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A para DECLARAR a inexistência do débito objeto da lide, bem como 

CONDENAR a Requerida ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais) a 

título de danos morais, corrigido monetariamente pelo IGP-M/FGV a partir 

da presente data, e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao 

mês, contados da data do evento danoso (30/06/2017). Proceda o 

Reclamado, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, a baixa do débito objeto 

da lide, nos órgãos de proteção ao crédito (SPC). O não cumprimento 

incidirá em multa no valor fixo de R$ 3.000,00 (três mil reais). Sem custas 

e sem honorários, por força do disposto no art. 55 da Lei nº 9.099/95. 

Transitada em julgado e nada sendo requerido, proceda-se ao 

arquivamento imediato. Cumpra-se. Submeto a presente SENTENÇA à 

apreciação do Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível de Cuiabá para fins de homologação, de acordo com o 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Camila Silva de Souza Juíza Leiga do 4º 

Juizado Especial Cível da Capital HOMOLOGO o projeto de sentença retro, 

na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO 

DUARTE JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009799-06.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ITALLO ROBERTO NASCIMENTO DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON SOARES NETO OAB - MT15834-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT19023-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo nº. 1009799-06.2019.8.11.0001 Reclamante: 

ITALLO ROBERTO NASCIMENTO DE ARAUJO Reclamada: TAM LINHAS 

AÉREAS S/A S E N T E N Ç A I – RESUMO DOS FATOS RELEVANTES 

Dispensado o relatório (Lei nº 9.099/95, art. 38). Trata-se de AÇÃO DE 

REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS na qual alega a parte reclamante que 

o voo com saída de Cuiabá-MT, no dia 09/07/2019, às 13h:30min, com 

conexão em Guarulhos-SP, e chegada em Ribeirão Preto-SP, às 19h:50min 

do mesmo dia, foi cancelado em razão de manutenção não programada na 

aeronave. Relata o autor, que o objetivo de sua viagem era um treinamento 

que seria realizado às 08h:00min, do dia 10/07/2019, que teve seu 

andamento prejudicado em razão do cancelamento do voo, e pela não 

reacomodação do autor em outro dentro de um prazo razoável, já que a 

reclamada somente reacomodou o passageiro em outro voo com 

embarque às 20h:10min do dia 09/07/2019, conexão em Guarulhos-SP, 

chegando ao destino Ribeirão Preto-SP, somente às 07h:50min do dia 

10/07/2019. Atraso de mais de 12 (doze) horas entre o horário inicial de 

desembarque no destino e o horário efetivo da chegada em Ribeirão 

Preto-SP. Ao final pugnou pela condenação da Requerida em danos 

morais de R$ 15.000,00 (quinze mil reais). É a suma do essencial. II – 

MOTIVAÇÃO 1. Os autos estão maduros para a prolação de sentença. 

Observado o rito estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou 

irregularidades a consertar. Homenageados os princípios constitucionais 

do devido processo legal, da ampla defesa e de seu consectário, o 

contraditório. Concorrem, também, todos os pressupostos processuais 

para o desenvolvimento válido e regular do processo, bem assim as 

condições para o legítimo exercício do direito de ação. 2. Cumpre destacar 

que, no caso em apreço não será necessária a designação de audiência 

de instrução em julgamento, por ser matéria de prova documental, estando 

alias os presentes autos instruídos com a documentação necessária, 

considerando que o juiz é o destinatário da prova, a ele cabe apreciar a 

necessidade ou não de sua realização, para o fim de firmar seu 

convencimento e proferir julgamento a respeito da lide. 3. No mérito, a 

ação é Procedente. Em razão de se tratar de relação de consumo, 

estando patente a hipossuficiência do consumidor, onde a parte 

reclamada está mais apta a provar o insucesso da demanda do que 

àquele a demonstrar a sua procedência, por este motivo, aplica-se a 

inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de 

proporcionar equilíbrio na relação processual. Incumbindo à reclamada 
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provar a veracidade de seus alegados na qualidade de fornecedora, seja 

em razão da inversão do ônus da prova, seja porque a sua assertiva é 

fato extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. Da análise dos 

autos, verifica-se que o voo do autor com saída de Cuiabá-MT, no dia 

09/07/2019, às 13h:30min, com conexão em Guarulhos-SP, e chegada em 

Ribeirão Preto-SP, às 19h:50min do mesmo dia, foi cancelado, tendo a 

reclamada admitido e demonstrado por meio de tela sistêmica extraída do 

site da Anac, que o voo fora cancelado em razão de manutenção não 

programada na aeronave. A reclamada embora afirme que prestou a 

devida assistência ao reclamante, não comprovou por meio de 

documentação idônea que ofereceu assistência material a parte 

Requerente, como hospedagem, alimentação, transporte reacomodação 

em voos de outras companhias que pudessem chegar ao destino no 

mesmo dia, diante do compromisso narrado pelo autor na inicial. Contudo, 

o voo foi remarcando, mas com saída às 19h50min com previsão de 

chegada ao destino às 07h50min do outro dia (10/07/2019), em cima do 

horário de inicio do treinamento do autor. A reclamada afirma que no caso 

há exclusão de responsabilidade pela ocorrência de evento imprevisível e 

invencível. A excludente de responsabilidade alegada pela reclamada, qual 

seja, a suposta manutenção não programada da aeronave, configura caso 

fortuito interno, isto é, decorrente do risco do seu negócio. Isto porque 

manutenções em aeronaves são eventos previstos na dinâmica dos 

transportes aeroviários, e o incidente narrado nestes autos não é 

suficiente para eximir a companhia aérea de sua responsabilidade. 

Ademais, poderia a Reclamada providenciar voo em outra companhia 

aérea, em horário que a Autora pudesse chegar ao destino final em 

intervalo de tempo menor, o que não ocorreu. Portanto, resta inconteste a 

obrigação da reclamada à reparação dos danos de ordem moral causado 

ao reclamante. Com efeito, a responsabilidade da reclamada como 

fornecedora de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, que 

assim dispõe: “O fornecedor de serviços responde, independentemente 

da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos 

consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como 

por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.” 

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovado que, tendo 

prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor 

ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova 

relativo a essas hipóteses do prestador do serviço, e não tendo elas se 

desincumbido do ônus que lhes cabia, devem ser responsabilizadas pelos 

danos causados à parte reclamante. Assim sendo, é incontroverso nos 

autos que a parte reclamante contratou os serviços de transporte aéreo 

da requerida e que estes serviços não foram prestados nos limites do 

contrato, já que houve alterações unilaterais, não tendo sido cumpridas as 

normas estabelecidas pela Anac. Além do cancelamento, a reclamada 

ainda deixou de prestar a devida assistência a parte autora, conforme 

determina o art. 27, I, II e III, da resolução 400 da ANAC de 2016, que 

dispõe sobre a necessidade de prestação de alimentos, hospedagem, e 

reacomodação em outros voos. Destarte, não há que se falar em 

inocorrência de danos morais à parte reclamante, que contratou o voo 

com antecedência objetivando a realização de um treinamento, chegando 

à cidade de destino no horário de inicio de seu curso, o que gerou 

transtorno, cansaço, frustração e desconforto, uma vez que fora 

surpreendido com a deficiente prestação de serviços contratados. O dano 

moral experimentado pela parte reclamante exsurge da falha na prestação 

do serviço da reclamada. Nesse sentido, verbis: “INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS - TRANSPORTE AÉREO nacional – Atraso de voo e perda 

de conexão em razão de manutenção não programada da aeronave – 

Fortuito interno - Chegada ao destino através de transporte terrestre - 

Atraso de 15 horas – Falha na prestação de serviços caracterizada - 

Responsabilidade objetiva da companhia aérea por danos causados ao 

consumidor (art. 14, do CDC)- Dano moral 'in re ipsa' que prescinde de 

prova Dever de indenizar configurado – Aplicação do art. 252 do RITJSP- 

Sentença mantida nesta parte- Recurso improvido nesta parte. DANOS 

MORAIS - Quantum- Valor da indenização por danos morais que deve ser 

mantido, para atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade 

- – Sentença mantida nesta parte- Recurso não provido nesta parte. 

(TJ-SP - AC: 10090266820188260068 SP 1009026-68.2018.8.26.0068, 

Relator: Denise Andréa Martins Retamero, Data de Julgamento: 

15/01/2020, 24ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

17/01/2020) E ainda, “INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - TRANSPORTE 

AÉREO nacional – Atraso de voo e perda de conexão em razão de 

manutenção não programada da aeronave – Fortuito interno - Chegada ao 

destino através de transporte terrestre - Atraso de 15 horas – Falha na 

prestação de serviços caracterizada - Responsabilidade objetiva da 

companhia aérea por danos causados ao consumidor (art. 14, do CDC)- 

Dano moral 'in re ipsa' que prescinde de prova Dever de indenizar 

configurado – Aplicação do art. 252 do RITJSP- Sentença mantida nesta 

parte- Recurso improvido nesta parte. DANOS MORAIS - Quantum- Valor 

da indenização por danos morais que deve ser mantido, para atender aos 

princípios da razoabilidade e proporcionalidade - – Sentença mantida nesta 

parte- Recurso não provido nesta parte.(TJ-SP - AC: 

10090266820188260068 SP 1009026-68.2018.8.26.0068, Relator: Denise 

Andréa Martins Retamero, Data de Julgamento: 15/01/2020, 24ª Câmara de 

Direito Privado, Data de Publicação: 17/01/2020)” No que pertine aos 

danos morais, a reparação do dano é garantida tanto pelo inciso X, do art. 

5º, da Constituição Federal de 1988, como pelos artigos 186 e 927, ambos 

do Código Civil, bem como pelo art. 6°, inciso VI, do Código de Defesa do 

Consumidor, e não pode deixar de ser observada, uma vez que no 

presente caso, restou patente a desídia da reclamada. O dano moral 

passível de indenização é aquele consistente na lesão de um bem jurídico 

extrapatrimonial contido nos direitos da personalidade, tais como: vida, 

integridade corporal, no seu aspecto subjetivo, liberdade, honra, decoro, 

intimidade, sentimentos afetivos e a própria imagem. Dessa forma, resta 

evidente a ocorrência de dano moral, ante os transtornos e dissabores 

causados a parte reclamante em razão da falha na prestação do serviço 

efetivado pela reclamada, sendo desnecessária, nestes casos, a 

comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai da verificação 

da conduta. No que tange ao quantum indenizatório, insta ressaltar que 

para a fixação do dano moral à vista da inexistência de critérios legais e 

pré-estabelecidos para o seu arbitramento incumbe, ao Juiz, por seu 

prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso 

concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os 

princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. A indenização por 

dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de 

amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia da 

contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação 

em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem 

causa para a vítima e produza impacto bastante no causador do mal a fim 

de dissuadi-lo de novo atentado. III - DISPOSITIVO Posto isso, com fulcro 

no art. 487, inciso I do CPC/2015, OPINO pela PROCEDÊNCIA dos pedidos 

formulados por ITALLO ROBERTO NASCIMENTO DE ARAUJO em face 

TAM LINHAS AÉREAS S/A para CONDENAR a Reclamada a pagar ao 

Autor o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por 

danos morais, corrigido monetariamente pelo IGP-M/FGV a partir desta 

data e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. Sem 

custas processuais e sem honorários advocatícios, face às normas 

entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. Transitada em julgado e 

nada sendo requerido, proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. 

Submeto o presente PROJETO DE SENTENÇA à apreciação do Juiz de 

Direito Titular do 4º Juizado Especial Cível de Cuiabá Dr. JOÃO ALBERTO 

MENNA BARRETO DUARTE, para fins de homologação, de acordo com o 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Tatyanne Neves Balduino Juíza Leiga do 4º 

Juizado Especial Cível da Capital Vistos, Nos termos do art. 40 da Lei 

9099/95, HOMOLOGO o projeto de sentença apresentado pelo(a) Juiz(a) 

Leigo(a), lançado na movimentação retro, para que surtam seus jurídicos e 

legais efeitos. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003019-50.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS HENRIQUE DE ARRUDA TOMICHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO HENRIQUE REGINATO OAB - MT0016639A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MG76696-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo nº 1003019-50.2019.8.11.0001 Reclamante: 

DOUGLAS HENRIQUE DE ARRUDA TOMICHA Reclamada: TIM CELULAR 

S/A S E N T E N Ç A I – RESUMO DOS FATOS RELEVANTES Dispensado o 

relatório (Lei nº 9.099/95, art. 38). Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106693/2/2020 Página 347 de 473



INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS em 

que a causa de pedir funda-se na alegação de inscrição indevida dos 

dados da Reclamante nos cadastros de proteção ao crédito, por dívida no 

valor total de R$ 524,01 (quinhentos e vinte e quatro reais e um 

centavos),referentes aos contratos números GSM0113782116975 e 

GSM0113826596684, negativados em 15/06/2019 e 21/07/2019, os quais 

a parte reclamante desconhece a origem. Pugna ao final, pela declaração 

de inexistência do débito que originou a negativação referida, bem como 

reparação de ordem moral. É a suma do essencial. II – MOTIVAÇÃO 1. Os 

autos estão maduros para a prolação de sentença. Observado o rito 

estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou irregularidades a 

consertar. Homenageados os princípios constitucionais do devido 

processo legal, da ampla defesa e de seu consectário, o contraditório. 2. 

Cumpre destacar que, no caso em apreço não será necessária a 

designação de audiência de instrução em julgamento, por ser matéria de 

prova documental, estando alias os presentes autos instruídos com a 

documentação necessária, considerando que o juiz é o destinatário da 

prova, a ele cabe apreciar a necessidade ou não de sua realização, para 

o fim de firmar seu convencimento e proferir julgamento a respeito da lide. 

3. No mérito, a ação é PROCEDENTE. Da análise dos documentos 

acostados na exordial permite constatar que o registro dos dados da 

autora com referência a negativação em apreço nos órgãos de proteção 

ao crédito se deu por solicitação da requerida, por débito que a reclamante 

afirma desconhecer, verifico assim que se desincumbiu do ônus 

probatório quanto aos fatos constitutivos de seu direito. A requerida não 

apresentou provas da existência do débito negativado, pois não juntou 

contrato ou qualquer outro documento demonstrando a existência de 

relação jurídica entre as partes, se limitando a anexar na defesa faturas 

que se tratam de provas unilaterais e não possuem o condão de 

comprovar a efetiva contratação. Destaco que as imagens juntadas na 

contestação apenas traduzem que a demandada reproduziu telas de 

sistemas de seus programas de software, que em absoluto se 

caracterizam como documento, porque constituem dados que são 

elaborados única e unilateralmente pela reclamada, sem qualquer 

participação da parte adversa, de maneira que não tem o condão de 

produzir certeza acerca de seu conteúdo, além da possibilidade de serem 

produzidos posteriormente ao fato e, ainda, poderem ser adulterados 

mediante simples comando de quem tem acesso aos dados. Neste sentido: 

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVA DE 

CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA 

ENTRE AS PARTES. TELAS SISTÊMICAS/FATURAS. INSCRIÇÃO INDEVIDA 

EM ORGANISMO DE PROTEÇÃO CREDITÍCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. 

APLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ. INSCRIÇÕES PREEXISTENTES. 

DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. 

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Trata-se de ação 

na qual a Recorrente postula pela declaração de inexistência de débito, 

bem como indenização por danos morais decorrente de inscrição indevida 

oriunda de suposto débito com a empresa Recorrida. 2. Diante da negativa 

da Recorrente em ter celebrado contrato com a empresa Recorrida, cabia 

a esta o ônus de provar a regularidade da contratação, entretanto, não 

acostou aos autos qualquer documento capaz de demonstrar a existência 

das negociações. 3. Ao contrário do afirmado na origem, telas 

sistêmicas/faturas colacionadas aos autos são documentos unilaterais e 

não se prestam a comprovar a efetiva contratação e utilização dos 

serviços pela consumidora. 4. Possível fraude perpetrada por terceiro, 

cuja responsabilidade é da empresa Recorrida ao não tomar as cautelas 

necessárias ao contratar, certificando-se da identidade de quem contrata 

consigo. 5. Por tal razão, impõe-se a declaração da inexistência do débito 

em questão, ante a ausência de comprovação da regularidade da dívida 

cobrada pela empresa Recorrida. 6. No que tange ao dano moral, é o caso 

de se aplicar a Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, em razão da 

existência de anotações preexistentes em nome da Recorrente nos 

órgãos de proteção ao crédito, a respeito das quais não veio aos autos 

notícias da sua ilegalidade. 7. Sentença reformada. 8. Recurso conhecido 

e  p a r c i a l m e n t e  p r o v i d o .  ( R e c u r s o  I n o m i n a d o  n º 

0018894-42.2017.8.11.0003, 2ª Turma Recursal Temporária do Estado de 

Mato Grosso, Relatora Juíza Lamisse Roder Feguri Alves Correa, julgado 

em 17/07/2018) (grifei) Desta feita, não tendo a requerida comprovado a 

validade, legalidade e regularidade da cobrança que gerou a negativação 

ora em apreço, permanece a reclamada no campo das meras alegações, 

haja vista que não se descurou do ônus probatório que lhe incumbia, seja 

por força do art. 373, II do CPC, seja pela inversão do ônus da prova 

concedida em favor da consumidora, restando cabível, pois, A 

DESCONSTITUIÇÃO DO DÉBITO NEGATIVADO, BEM COMO A 

CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. Nesse sentido, in verbis: 

“INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS Inserção indevida do nome da autora 

em cadastro de negativação Ausência de relação contratual com a parte 

contrária que possa permitir a esta a afirmação de credora Inexistência de 

prova de relação de crédito e de débito, o que reforça a afirmação de que 

a inscrição é indevida. Danos morais Ocorrência - Abalo demonstrado pela 

injustificada negativação do nome da autora Inscrição irregular (...). 

(3301160420098260000 SP 0330116-04.2009.8.26.0000, Relator: Salles 

Rossi, Data de Julgamento: 01/08/2012, 8ª Câmara de Direito Privado, Data 

de Publicação: 08/08/2012)”. Assevero ainda, que em consonância com o 

Código de Defesa do Consumidor, os fornecedores de serviços devem 

prestar os serviços de forma segura, e, assim não fazendo, devem 

reparar os danos causados, motivo pelo qual aceito como verdadeiros os 

fatos narrados na inicial. Ressalta-se que o fato da inserção dos dados da 

requerente nos cadastros de proteção ao crédito por si só já gera abalo 

moral, sendo que na sociedade hodierna o nome é um dos bens pessoais 

mais preciosos, sendo que qualquer ato que o desabone torna quase 

impossível realizar compras, abrir contas, dentre outros atos necessários 

ao bom viver. A conduta consistente em INDEVIDAMENTE encaminhar ou 

manter o nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, por 

caracterizar abuso de direito, exige reparação moral. Os bancos de dados 

e cadastros relativos a consumidores, os serviços de proteção ao crédito 

são considerados entidades de caráter público, conforme preceitua o 

art.43, § 4º da Lei 8.078/90, portanto carecem manter-se atualizados a fim 

de proteger os usuários, o que não restou observado pelo requerido.. 

Ademais, In casu, o dano moral é o “damnum in re ipsa” (o dano está na 

própria coisa), decorrendo diretamente do fato, prescindindo de 

comprovação efetiva do prejuízo. Ora, é o registro ou manutenção 

indevida do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes, a par de 

implicar palpáveis incômodos, percalços, transtornos, prejuízos e 

constrangimentos desnecessários, provoca abalo de crédito e afronta a 

dignidade da pessoa humana, haja vista que o nome do cidadão 

constitui-se em direito personalíssimo indissociável da dignidade que é 

ínsita a todo e qualquer sujeito de direitos. Resta quantificar o dano moral. 

3. A reparação moral deve, necessariamente, guardar relação com a 

realidade do evento ocorrido, bem como tornar efetiva a função 

preventiva-punitiva-compensatória da indenização, sob a égide dos 

princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo a evitar (1º) a 

ocorrência reiterada de atos lesivos, (2º) que implique locupletamento sem 

causa ao credor e (3º) que nada signifique financeiramente ao devedor. 

Recomenda-se que tenha como padrão do legitimado o homo medius, que 

“... seria aquele cidadão ideal que tivesse a igual distância do estóico ou 

do homem de coração seco de que fala Ripert, e do homem de 

sensibilidade extremada e doentia.”, devem ser consideradas a gravidade 

do dano, o comportamento do ofensor e do ofendido - dolo ou culpa, sua 

posição social e econômica, a repercussão do fato à vista da maior ou 

menor publicidade, a capacidade de absorção por parte da vítima etc. 

Orientando-se pelos citados princípios de sobredireito (razoabilidade e 

proporcionalidade), estabeleço a quantificação do dano moral em R$ 

5.000,00 (cinco mil reais). Diante do teor do julgamento rejeito o pedido 

contraposto. III – DISPOSITIVO Posto isso, com fulcro no art. 487, I, do 

CPC, OPINO pela PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados pela parte 

reclamante WAGNER JOSE PINHEIRO ROCHA em desfavor da reclamada 

TIM S/A para DECLARAR a inexistência do débito negativado objeto desta 

reclamação, bem como CONDENAR a Requerida ao pagamento de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais corrigido 

monetariamente pelo IGP-M/FGV a partir do arbitramento, mais juros de 

mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da data da negativação. Por 

pertinência, INTIME-SE PESSOALMENTE A RECLAMADA (Súmula 410/STJ), 

para que, no prazo de 5 (cinco) dias, proceda a exclusão do nome do 

reclamante dos cadastros negativos, apenas no que se refere aos débitos 

e o contrato discutido nestes autos, e em caso de descumprimento, fixo 

desde já o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de multa, nos 

termos do art. 52, V da Lei 9.099/95. Sem custas processuais e sem 

honorários advocatícios, face às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da 

Lei n° 9.099/95. Transitada em julgado e nada sendo requerido, 

proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. Submeto o presente 
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ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, para fins de homologação, de 

acordo com o artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Tatyanne Neves Balduino Juíza 

Leiga do 4º Juizado Especial Cível da Capital Vistos, Nos termos do art. 40 

da Lei 9099/95, HOMOLOGO o projeto de sentença apresentado pelo(a) 

Juiz(a) Leigo(a), lançado na movimentação retro, para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE Juiz 

de Direito
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(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo nº 1008799-68.2019.8.11.0001 Reclamante: 

VANESSA DA SILVA ARRUDA Reclamada: BANCO ITAUCARD S/A S E N 

T E N Ç A I – RESUMO DOS FATOS RELEVANTES Dispensado o relatório 

(Lei nº 9.099/95, art. 38). Trata-se de AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS em que a causa de pedir 

funda-se na alegação de inscrição indevida dos dados da Reclamante nos 

cadastros de proteção ao crédito, no valor de R$ 509,60 (Quinhentos e 

Nove Reais e Sessenta Centavos), Data da Inclusão: 28/05/2019, que a 

parte reclamante desconhece a origem. Pugna ao final, pela declaração de 

inexistência do débito que originou a negativação referida, bem como 

reparação de ordem moral. É a suma do essencial. II – MOTIVAÇÃO 1. Os 

autos estão maduros para a prolação de sentença. Observado o rito 

estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou irregularidades a 

consertar. Homenageados os princípios constitucionais do devido 

processo legal, da ampla defesa e de seu consectário, o contraditório. 2. 

Cumpre destacar que, no caso em apreço não será necessária a 

designação de audiência de instrução em julgamento, por ser matéria de 

prova documental, estando alias os presentes autos instruídos com a 

documentação necessária, considerando que o juiz é o destinatário da 

prova, a ele cabe apreciar a necessidade ou não de sua realização, para 

o fim de firmar seu convencimento e proferir julgamento a respeito da lide. 

No que tange a preliminar de ausência da pretensão resistida, arguida pela 

reclamada, insta ressaltar que no caso dos autos, a parte reclamante 

pugna pela declaração de inexistência de débito em razão de negativação 

indevida, e pagamento de indenização por danos morais, dessa forma, 

entendo que o interesse de agir está presente, considerando que se 

mostra necessário o ajuizamento da ação para buscar a satisfação de 

sua pretensão. Ademais, tendo a requerida negativado o nome da parte 

autora, não se fazia necessária a busca da via administrativa para gerar o 

direito de ação. Assim, rejeito a preliminar. 3. No mérito, a ação é 

improcedente. Da análise dos documentos juntados com a contestação, 

constata-se que a parte Autora realmente possui relação jurídica com a 

reclamada referente ao contrato em apreço, pois a reclamada demonstrou 

que o débito se trata de utilização de cartão de crédito, havendo ainda, 

pagamentos, como se demonstra pela documentação inclusa no Id. 

26028036, 26028039. O reclamado anexou em sede de contestação (id. 

26028025), faturas, telas sistêmicas e outros documentos que não foram 

impugnados de forma específica pela reclamante, evidenciando a 

existência de relação jurídica entre as partes. Neste sentido: RECURSO 

INOMINADO. NATURA. RELACAO JURIDICA E ORIGEM DO DEBITO 

COMPROVADAS. FICHA CADASTRAL JUNTADA AOS AUTOS. AUSENCIA 

DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS DOCUMENTOS JUNTADOS PELA 

RECLAMADA. NEGATIVACAO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS 

ÓRGÃOS PROTETIVOS. EXERCICIO REGULAR DE DIREITO. AUSENCIA DE 

PROVA DO PAGAMENTODA DIVIDA. RECURSO PROVIDO. Se a empresa 

Recorrente comprova a existência de relação jurídica entre as partes, bem 

como a origem da obrigação, conforme ficha cadastral e cópia dos 

documentos pessoais da autora juntados aos autos, os quais não foram 

impugnados especificamente pela consumidora, e ausente a prova do 

pagamento do débito, a negativação do nome da consumidora nos órgãos 

protetivos, em razão da inadimplência do referido débito, não é ilegal, pois 

configura a pratica de exercício regular de direito e não gera dano moral. 

Constatada a inadimplência da consumidora não é ilegal a inclusão do seu 

nome no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, pois configura a 

prática de exercício regular de direito. (TJ-MT. Recurso Inominado nº 

1003077-38.2016.8.11.0040. Relator: Dr. Valmir Alaercio dos Santos, 

Turma Recursal Única, Julgado em 07/08/2018). Destaquei. Portanto, a 

cobrança é devida, uma vez que, os documentos colacionados pela parte 

Requerida se traduzem em provas a socorrer às suas alegações. Desse 

modo, não se afigura a hipótese de condenação em danos morais haja 

vista que os fatos alegados por si só não se constituem em motivo 

suficiente à configuração do dano passível de reparação na esfera 

extrapatrimonial. A parte autora não se desincumbiu de provar o alegado, 

ou seja, os danos morais sofridos, ferindo o disposto no art. 373, I do 

NCPC. Assim, não incorreu a Requerida em ato ilícito, que se qualifica 

como a conduta que, por ação ou omissão, viola direito e causa dano a 

outrem, ainda que exclusivamente moral (Código Civil, art. 186). A 

incidência da Lei 8078/90 traz como possível consectário o da inversão do 

ônus da prova desde que sejam verossímeis as alegações da parte autora 

ou for hipossuficiente, segundo regras de experiência (CDC, 6º, VIII) . Não 

obstante toda gama de proteção que se destina ao consumidor, inclusive, 

com fundamento constitucional - CRFB/88, art. 5º, XXXII e 170, V -, tal fato 

não lhe desobriga de produzir o mínimo de prova, de carrear aos autos 

elementos que confiram plausibilidade à sua sustentação. Assim, não 

basta à mera alegação e a invocação do CDC quanto à pretensão 

amealhada não encontra o menor sustentáculo nas provas carreadas. 

Dessa forma, não há como conferir crédito às alegações da reclamante na 

medida em que os fatos provados vão de encontro à sua pretensão, 

impondo-se, assim, lançar édito de improcedência. III – DISPOSITIVO Posto 

isso, com fulcro no art. 487, I, do CPC, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA dos 

pedidos formulados pela parte reclamante VANESSA DA SILVA ARRUDA 

em desfavor da reclamada BANCO ITAUCARD S/A. Sem custas 

processuais e sem honorários advocatícios, face às normas entabuladas 

nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. Transitada em julgado e nada sendo 

requerido, proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. Submeto o 

presente PROJETO DE SENTENÇA à apreciação do Excelentíssimo Senhor 

Doutor Juiz de Direito Titular do 4º Juizado Especial Cível de Cuiabá Dr. 

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, para fins de homologação, 

de acordo com o artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Tatyanne Neves Balduino 

Juíza Leiga do 4º Juizado Especial Cível da Capital Vistos, Nos termos do 

art. 40 da Lei 9099/95, HOMOLOGO o projeto de sentença apresentado 

pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), lançado na movimentação retro, para que surtam 

seus jurídicos e legais efeitos. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO 

DUARTE Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo n. 1009255-18.2019.8.11.0001 Reclamante: 

ISABELA MATTOSO Reclamada: YCASA COMERCIO DE MOVEIS E 

ELETRO EIRELI. S E N T E N Ç A I - RESUMO DOS FATOS RELEVANTES 

Dispensado o relatório (Lei nº 9.099/95, art. 38). Cuida-se de AÇÃO DE 

RESTITUIÇÃO DE VALOR C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL em que a 

parte autora alega que adquiriu no dia 21/11/2018, um sofá, pelo valor de 

R$ 1.799,00 (um mil setecentos e noventa e nove reais), e que o produto 

foi entregue com defeito, tendo a autora efetuado várias reclamações 

junto a ré, que ofereceu a restituição do valor pago, mas posteriormente, 

propôs a reclamante trocar o produto defeituoso, e que a troca seria 

realizada em 30 (trinta) dias, mas passados mais de 4 (quatro) meses o 

sofá não foi substituído. Pede a devolução do valor pago pelo produto no 

valor de R$ 1.799,00 (um mil setecentos e noventa e nove reais), bem 
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como condenação por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil 

reais). É a suma do essencial. II - MOTIVAÇÃO 1. Os autos estão maduros 

para a prolação de sentença. Observado o rito estabelecido na Lei nº 

9.099/95, não havendo vícios ou irregularidades a consertar. 

Homenageados os princípios constitucionais do devido processo legal, da 

ampla defesa e de seu consectário, o contraditório. 2. Quanto a 

impugnação do pedido de gratuidade da justiça, rejeito, vez que nessa 

fase processual não tem cabimento o pagamento de custas e honorários 

sucumbenciais, sendo irrelevante a apreciação do pedido nessa fase 

processual. 3. No mérito, é PROCEDENTE o pedido. A parte autora 

comprova que no dia 21/11/2018, adquiriu um sofá pelo valor de R$ 

1.799,00 (um mil setecentos e noventa e nove reais), e que o produto foi 

entregue com defeito, e que a reclamada prometeu realizar a troca em 30 

(trinta) dias, mas passados mais de 4 (quatro) meses o sofá defeituoso 

não foi substituído. Da análise dos autos, percebe-se que de fato o 

produto apresentou defeito, e que embora a reclamada tenha oferecido o 

reembolso do valor pago, em momento posterior propôs à parte autora a 

troca do produto em 30 (trinta) dias, o que não ocorreu. Nesse contexto 

está claro o dano material e moral sofrido pela parte autora, ao adquirir um 

produto, acionar a reclamada e não ter o problema solucionado dentro de 

um prazo razoável, pois, passaram-se mais de 4 (quatro) meses da 

compra, e o produto não foi substituído pela reclamada. Evidente que há 

nesses casos, falha na prestação do serviço, pois não é admissível que a 

empresa não zele pela qualidade do serviço fornecido ao consumidor. 

Assim, assume o risco da atividade que desempenha, o que torna 

desnecessário discutir possível omissão ou culpa uma vez que se trata de 

relação consumerista. Nesse sentido o disposto no art. 18, § 1º, inciso II, 

do Código de Defesa do Consumidor, verbis: “Art. 18 - Os fornecedores 

de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem 

solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem 

impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes 

diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, 

com as indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou 

mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua 

natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas. 

§ 1º - Não sendo o vício sanado no prazo máximo de 30 (trinta) dias, pode 

o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha: II - a restituição 

imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de 

eventuais perdas e danos;” Assim, caracterizado o desatendimento ao 

que prescreve o texto legal, ou seja, a solução do vício no prazo de 30 

(trinta) dias gera ao consumidor, ora reclamante, o direito a valer-se de 

uma das alternativas previstas no §1º, do art. 18 do CDC, quais sejam, a 

substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas 

condições de uso (inciso I); a restituição imediata da quantia paga, 

monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos 

(inciso II) ou ainda o abatimento proporcional do preço (inciso III). Posto 

isso é que resulta procedente o pedido para que seja promovida a 

devolução do valor pago pelo produto que apresentou defeito. Nesse 

ínterim, cumpre anotar que esses casos tratam de relação de consumo e 

que o dano moral afirmado é decorrente da má prestação de um serviço e 

da conduta imprudente da empresa, consequentemente, deve ser aplicada 

a teoria do risco do empreendimento (CDC, art. 14). De acordo com Carlos 

Roberto Gonçalves a “responsabilidade civil objetiva do prestador de 

serviços, prescindindo do elemento culpa para que haja o dever de 

indenizar, tendo em vista o fato de vivermos em uma sociedade de 

produção e de consumo em massa, responsável pela despersonalização 

ou desindividualização das relações entre produtores, comerciantes e 

prestadores de serviços, em um pólo, e compradores e usuários do 

serviço, no outro” (GONÇALVES, Carlos Roberto. Responsabilidade Civil: 

Doutrina, Jurisprudência. 7ª ed. São Paulo: Saraiva, 2002). O Código Civil 

deixa evidente no art. 186 ao prescrever que todo aquele que, por ação 

ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar 

dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. De outro 

norte, o art. 927 do mesmo Diploma Legal, ao tratar da obrigação de 

indenizar, preceitua que aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), 

causar dano a outrem fica obrigado a repará-lo. A Constituição Federal, no 

seu artigo 5º, incisos V e X, protege de forma eficaz a honra e a imagem 

das pessoas, assegurando direito a indenização pelo dano material e 

moral que lhes forem causados. O direito à reparação do dano depende 

da concorrência de três requisitos, que estão bem delineados no 

supracitado artigo, razão pela qual, para que se configure o ato ilícito, será 

imprescindível que haja: fato lesivo voluntário, causado pelo agente, por 

ação ou omissão voluntária, negligência, imperícia ou imprudência; 

ocorrência de um dano patrimonial ou moral e, nexo de causalidade entre o 

dano e o comportamento do agente. Assim, na eventualidade de não 

restarem provados esses pressupostos, indevida será a obrigação 

reparatória. No entanto, haverá casos em que se dispensa o elemento 

culpa, por se tratar de responsabilidade objetiva, tal como o caso dos 

autos. Nesse sentido, inclusive já se manifestou a Turma Recursal: 

RECURSO INOMINADO - VICIO DO PRODUTO NÃO SANADO - MÁ 

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - CONFIGURADA - DANOS MORAL E 

MATERIAL - CARACTERIZADOS - QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO 

DENTRO DOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E 

RAZOABILIDADE - RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. Na 

responsabilidade por vício do produto, o fornecedor responde 

solidariamente com o fabricante. Configura má prestação do serviço e 

caracteriza abalo moral, bem como direito a restituição do valor 

desembolsado, produto que apresenta vicio de qualidade dentro do prazo 

de garantia, sendo encaminhado para reparos, mas não tem o problema 

solucionado, mesmo após decorrido prazo superior a 30 (trinta) dias, fato 

que privou consumidor de fazer uso regular do bem adquirido. Mantém-se 

a indenização se foi fixada dentro dos parâmetros da proporcionalidade e 

razoabilidade. (RNEI, 3587/2011, DR. VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS, 

TURMA RECURSAL ÚNICA, Data do Julgamento 24/04/2012, Data da 

publicação no DJE 09/05/2012) RECURSO INOMINADO - DEFEITO DO 

PRODUTO - VÍCIO NÃO SANADO - DIREITO A SUBSTITUIÇÃO DO 

PRODUTO - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - QUANTUM 

INDENIZATÓRIO MANTIDO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (RNEI, 

2162/2011, DR. GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO, TURMA 

RECURSAL ÚNICA, Data do Julgamento 13/03/2012, Data da publicação no 

DJE 26/03/2012) Esses os fundamentos que apontam a caracterização do 

abalo extrapatrimonial, passível, portanto de reparação. Resta quantificar 

o dano moral. A reparação moral deve, necessariamente, guardar relação 

com a realidade do evento ocorrido, bem como tornar efetiva a função 

preventiva-punitiva-compensatória da indenização, sob a égide dos 

princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo a evitar (1º) a 

ocorrência reiterada de atos lesivos, (2º) que implique locupletamento sem 

causa ao credor e (3º) que nada signifique financeiramente ao devedor. 

Recomenda-se que tenha como padrão do legitimado o homo medius, que 

“... seria aquele cidadão ideal que tivesse a igual distância do estóico ou 

do homem de coração seco de que fala Ripert, e do homem de 

sensibilidade extremada e doentia.”, devem ser consideradas a gravidade 

do dano, o comportamento do ofensor e do ofendido - dolo ou culpa, sua 

posição social e econômica, a repercussão do fato à vista da maior ou 

menor publicidade, a capacidade de absorção por parte da vítima etc. 

Orientando-se pelos citados princípios de sobredireito (razoabilidade e 

proporcionalidade), estabeleço a quantificação do dano moral em R$ 

3.000,00 (três mil reais), acrescidos de correção monetária e juros legais. 

Por conseguinte, merece acolhimento, o pedido de devolução do valor 

pago pelo produto, mediante sua devolução ao reclamado. III - 

DISPOSITIVO Posto isso, opino pela Procedência do pedido contido na 

inicial com resolução do mérito, com esteio na norma do art. 487, inciso I 

do CPC, (1º) CONDENAR a Reclamada YCASA COMERCIO DE MOVEIS E 

ELETRO EIRELI a indenizar a Reclamante ISABELA MATTOSO na 

importância de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, o qual 

será atualizado da data do arbitramento (Súmula 362/STJ) pelo IGP-M da 

FGV, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e 

(2º) CONDENÁ-LA a RESTITUIR a Reclamante, a título de danos materiais, 

a importância paga pelo produto no montante de R$ 1.799,00 (um mil 

setecentos e noventa e nove reais), atualizados pelo IGP-M da FGV, a 

partir do desembolso, mais juros de mora de 1% ao mês a contar da 

citação. Determino ainda, que a parte reclamada retire produto defeituoso 

da residência da reclamada no prazo de 5 (cinco) dias, a contar da 

restituição do valor pago. Sem custas processuais e sem honorários 

advocatícios, face às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 

9.099/95. Transitada em julgado e nada sendo requerido, proceda-se ao 

arquivamento imediato. Cumpra-se. Sentença submetida à apreciação e 

homologação da Exmo. Juiz de Direito do 4º Juizado Especial Cível da 

Comarca de Cuiabá, Dr. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, nos 

termos do art. 40, da Lei Federal nº 9.099/95. Tatyanne Neves Balduino 

Juíza Leiga do 4º Juizado Especial Cível da Capital Vistos, Nos termos do 

art. 40 da Lei 9099/95, HOMOLOGO o projeto de sentença apresentado 

pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), lançado na movimentação retro, para que surtam 

seus jurídicos e legais efeitos. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO 

DUARTE Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1010118-71.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ROSILENE GOMES DA SILVA REQUERIDO: BANCO 

ORIGINAL S/A I - RESUMO DOS FATOS RELEVANTES Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. Trata-se de 

demanda em que a causa de pedir funda-se na alegação de inscrição 

indevida dos dados da Parte Reclamante nos cadastros de proteção ao 

crédito, por dívida na qual a parte autora alega se indevida, uma vez que 

não possui qualquer débito com a Reclamada que justifique a negativação 

de seu nome no valor de R$ 1.751,36 (um mil setecentos e cinquenta e um 

reais e trinta e seis centavos), contrato nº. 534543078911004, datada de 

08/11/2016. Ao final, pugnou pela declaração de inexistência do débito 

que originou a negativação em apreço, bem como indenização por danos 

morais. É a suma do essencial. II - MOTIVAÇÃO 1. Os autos estão 

maduros para a prolação de sentença. Portanto, não comporta do pedido 

de desistência formulado pela parte Autora, em observância ao Enunciado 

nº. 90 do FONAJE. Outrossim, observado o rito estabelecido na Lei nº 

9.099/95, não havendo vícios ou irregularidades a consertar. 

Homenageados os princípios constitucionais do devido processo legal, da 

ampla defesa e de seu consectário, o contraditório. Concorrem, também, 

todos os pressupostos processuais para o desenvolvimento válido e 

regular do processo, bem assim as condições para o legítimo exercício do 

direito de ação. Observo ainda que não se aplica preceito contido no art. 

489 do CPC/2015 por afronta à norma do art. 38 da Lei 9.099/95, eis que 

suficientes à menção neste ato sentencial, dos elementos de convicção 

do juízo, o que vem corroborado pelo Enunciado 162 do FONAJE. 2. Deixo 

de analisar as preliminares arguidas pela defesa, em razão do resultado 

do julgamento do mérito da demanda, nos termos do Art. 488 do CPC. 3. 

Cumpre destacar que, no caso em apreço não será necessária a 

designação de audiência de instrução em julgamento, por ser matéria de 

prova documental, estando alias os presentes autos instruídos com a 

documentação necessária, considerando que o juiz é o destinatário da 

prova, a ele cabe apreciar a necessidade ou não de sua realização, para 

o fim de firmar seu convencimento e proferir julgamento a respeito da lide. 

Assim, passo a analise do mérito da presente destacando que o feito se 

amolda nos requisitos para julgamento antecipado da lide elencados no art. 

355, I e II do Novo Código de Processo Civil. 4. A pretensão merece juízo 

de improcedência. Compulsando os documentos juntados com a 

contestação, constata-se que a parte Autora realmente contratou junto à 

Reclamada serviços bancários e de cartão de crédito, cujo termo de 

adesão segue anexo, juntamente com cópia dos documentos pessoais do 

Autor, idêntica à copia anexada com a exordial, além de foto (selfie) da 

Autora, capturada no momento da contratação. Destaca-se que a 

Reclamada logrou êxito em comprovar que o Autor utilizou os serviços, 

conforme faturas anexas, demonstrando que a Autora deixou de efetuar o 

pagamento na fatura com vencimento em 08/11/2016, sendo negativada 

pelo valor da fatura vencida em 08/01/2017. Portanto, a cobrança é 

devida, uma vez que o termo de adesão encontra-se devidamente 

assinado pela parte Reclamante, conforme podemos verificar a partir da 

análise dos contratos e dos demais documentos assinados por ela, como 

procuração e declaração de hipossuficiência, onde constam assinaturas 

que, mesmo a olhos desarmados, percebe-se sem qualquer dificuldade 

que é oriunda do próprio punho da parte autora. Ora, se o contrato existe, 

e restou inadimplente, conclui-se que a parte autora é devedora do valor 

apontado no extrato de negativações, no que a requerida restringe-se ao 

exercício regular de direito que lhe compete. Assim, os documentos 

colacionados pela parte Requerida se traduzem em provas a socorrer às 

suas alegações. Consigno, ainda, que a responsabilidade pela notificação 

extrajudicial quando da inclusão dos danos no cadastro de inadimplentes é 

de responsabilidade do órgão mantenedor, nos termos da Súmula 359 do 

STJ. Nesse sentido: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE 

DÉBITO. INSCRIÇÃO JUNTO AOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. 

DÉBITO ORIUNDO DO PARCELAMENTO DOS CUSTOS TIDOS PELA 

CONCESSIONÁRIA COM A INSTALAÇÃO DO RAMAL COLETOR, QUANDO 

DA LIGAÇÃO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA RESIDÊNCIA DA PARTE 

AUTORA. DÉBITO NÃO PAGO. RESPONSABILIDADE DO CONSUMIDOR. 

INSCRIÇÃO EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO POR EXERCÍCIO 

REGULAR DO DIREITO DO CREDOR. DÉBITO QUE SE MOSTRA DEVIDO. A 

NOTIFICAÇÃO PRÉVIA ACERCA DA INSCRIÇÃO É DE RESPONSABILIDADE 

DO ARQUIVISTA, ÓRGÃO MANTENEDOR DO CADASTRO DE PROTEÇÃO 

AO CRÉDITO. INTELIGÊNCIA DO ART. 43, §2º DO CDC E SÚMULA 359 DO 

STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 

71006460158, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Glaucia Dipp Dreher, Julgado em 16/12/2016). Desse modo, não se afigura 

a hipótese de condenação em danos morais haja vista que os fatos 

alegados por si só não se constituem em motivo suficiente à configuração 

do dano passível de reparação na esfera extrapatrimonial. A parte autora 

não se desincumbiu de provar o alegado, ou seja, os danos morais 

sofridos, ferindo o disposto no art. 373, I do CPC/2015. Assim, não 

incorreu as Requeridas em ato ilícito, que se qualifica como a conduta que, 

por ação ou omissão, viola direito e causa dano a outrem, ainda que 

exclusivamente moral (Código Civil, art. 186). A incidência da Lei 8078/90 

traz como possível consectário o da inversão do ônus da prova desde 

que sejam verossímeis as alegações da parte autora ou for 

hipossuficiente, segundo regras de experiência (CDC, 6º, VIII)[1]. Não 

obstante toda gama de proteção que se destina ao consumidor, inclusive, 

com fundamento constitucional - CRFB/88, art. 5º, XXXII e 170, V -, tal fato 

não lhe desobriga de produzir o mínimo de prova, de carrear aos autos 

elementos que confiram plausibilidade à sua sustentação. Assim, não 

basta à mera alegação e a invocação do CDC quanto à pretensão 

amealhada não encontra o menor sustentáculo nas provas carreadas. 

Logo, não há como conferir crédito às alegações da reclamante na medida 

em que os fatos provados vão de encontro à sua pretensão, impondo-se, 

assim, lançar édito de improcedência. III - DISPOSITIVO Posto isso, com 

fundamento no art. 487, I do CPC/2015, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA dos 

pedidos formulados por ROSILENE GOMES DA SILVA em desfavor de 

BANCO ORIGINAL S/A. Sem custas processuais e sem honorários 

advocatícios, face às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 

9.099/95. Transitada em julgado e nada sendo requerido, proceda-se ao 

arquivamento imediato. Cumpra-se. Submeto o presente PROJETO DE 

SENTENÇA à apreciação do Juiz de Direito do 4º Juizado Especial Cível de 

Cuiabá para fins de homologação, de acordo com o artigo 40 da Lei nº 

9.099/95. Cristiano Krindges Santos Juiz Leigo do 4º Juizado Especial 

Cível da Capital HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 

40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual 

nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se 

os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE JUIZ DE DIREITO 

[1] “É necessário que da narrativa decorra verossimilhança tal que 

naquele momento da leitura se possa aferir, desde logo, forte conteúdo 

persuasivo. E, já que se trata de medida extrema, deve o juiz aguardar a 

peça de defesa para verificar o grau de verossimilhança na relação com 

os elementos trazidos pela contestação. E é essa a teleologia da norma, 

uma vez que o final da proposição a reforça, ao estabelecer que a base 

são “as regras ordinárias de experiência”. Ou, em outros termos, terá o 

magistrado de se servir dos elementos apresentados na composição do 

que usualmente é aceito como verossímil. É fato que a narrativa 

interpretativa que se faz da norma é um tanto abstrata, mas não há 

alternativa, porquanto o legislador se utilizou de termos vagos e 

imprecisos (“regras ordinárias de experiência”). Cai-se, então, de volta ao 

aspecto da razoabilidade e, evidentemente, do bom senso que deve ter 

todo juiz.” (NUNES, Rizzatto. Curso de direito do Consumidor. Editora 

Saraiva – 6ª edição, 2011, pp. 841/2)

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021833-13.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DAS DORES FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA FABRICIA ROSA BARROS OAB - MT21037-O (ADVOGADO(A))

ANA LUCIA BASTOS DOS SANTOS OAB - MT27628/O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, Dispensado o relatório (Lei 9.099/95, art. 38). As partes 

transigiram, conforme se verifica do acordo juntado, solvendo, deste 

modo, o litígio, com base no art. 487, III, “b” do Código de Processo Civil, 

HOMOLOGO o acordo anunciado por sentença, declarando extinto o 

processo com julgamento de mérito. Eventual inadimplemento deverá ser 

informado nos autos pela parte interessada. Após, arquive-se com as 

cautelas de praxe. Intimem-se. Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de 

Abreu Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003501-61.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA GERALDA FERREIRA DE ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFERSON NEVES ALVES OAB - MT6182/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MINUANO CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA - EPP (REQUERIDO)

JOÃO MARCONDES E DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1003501-61.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: MARIA GERALDA FERREIRA DE ANDRADE REQUERIDO: 

MINUANO CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA - EPP, JOÃO MARCONDES E 

DA SILVA Vistos. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38,infine, da 

Lei 9.099/95. Decido. Cuida-se de ação monitória proposta por MARIA 

GERALDA FERREIRA DE ANDRADE em desfavor de MINUANO 

CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO. Questão que prefere às demais diz com a 

possibilidade de tramitar o feito junto ao Juizado Especial Cível. Impõe 

reconhecer a impossibilidade de sequência do feito neste Juizado Especial 

Cível. Conforme se colhe do CPC, art. 700, a ação monitória possui rito 

próprio, de modo que não resta possível a tramitação da respectiva 

demanda monitória nos limites da competência do Juizado Especial Cível. 

Frise-se que o rito previsto para a ação monitória se mostra incompatível 

com aquele estabelecido pela Lei nº 9.099/95, de modo que deve ser 

extinto o feito ante a inadmissibilidade de sua tramitação no Juizado 

Especial Cível. Posto isso, com forte na norma prevista no art. 51, inciso II 

da Lei nº 9.099/95 JULGO EXTINTO o feito. Preclusas as vias 

impugnativas, arquive-se. Intime-se. Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de 

Abreu Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020016-11.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

HERONILDES FRANCISCO VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDIONE BRANDAO DA SILVA OAB - MT18546-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, Dispensado o relatório (Lei 9.099/95, art. 38). As partes 

transigiram, conforme se verifica do acordo juntado, solvendo, deste 

modo, o litígio, com base no art. 487, III, “b” do Código de Processo Civil, 

HOMOLOGO o acordo anunciado por sentença, declarando extinto o 

processo com julgamento de mérito. Eventual inadimplemento deverá ser 

informado nos autos pela parte interessada. Após, arquive-se com as 

cautelas de praxe. Intimem-se. Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de 

Abreu Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018893-75.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIONY APARECIDA BERTAGLIA MENACHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAYELLE CRISTINNE DE ALMEIDA AMORIM OAB - MT17623-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT19023-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, Dispensado o relatório (Lei 9.099/95, art. 38). As partes 

transigiram, conforme se verifica do acordo juntado, solvendo, deste 

modo, o litígio, com base no art. 487, III, “b” do Código de Processo Civil, 

HOMOLOGO o acordo anunciado por sentença, declarando extinto o 

processo com julgamento de mérito. Eventual inadimplemento deverá ser 

informado nos autos pela parte interessada. Após, arquive-se com as 

cautelas de praxe. Intimem-se. Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de 

Abreu Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003558-79.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO DOS SANTOS FERREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DAWSON CARVALHO CORREA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, Dispensado o relatório (Lei 9.099/95, art. 38). As partes 

transigiram, conforme se verifica do acordo juntado, solvendo, deste 

modo, o litígio, com base no art. 487, III, “b” do Código de Processo Civil, 

HOMOLOGO o acordo anunciado por sentença, declarando extinto o 

processo com julgamento de mérito. Eventual inadimplemento deverá ser 

informado nos autos pela parte interessada. Após, arquive-se com as 

cautelas de praxe. Intimem-se. Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de 

Abreu Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011438-59.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE APARECIDO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO OSMAR PIZZATTO OAB - MT11094-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NILDA MARIA DA SILVA (REQUERIDO)

RAFAEL SILVA REIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Luciano André Frizão OAB - MT8340-B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1011438-59.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: JOSE APARECIDO DOS SANTOS REQUERIDO: RAFAEL 

SILVA REIS, NILDA MARIA DA SILVA I - RESUMO DOS FATOS 

RELEVANTES Dispensado o relatório, nos termos do art. 38, caput, da Lei 

9.099/95. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA movida pelo Reclamante que 

alega ser credor da importância atualizada de R$ 6.246,14 (seis mil 

duzentos e quarenta e seis reais e quatorze centavos), valor este que 

oriundo do contrato locação de imóvel residencial firmado entre as partes. 

É a suma do essencial. II - MOTIVAÇÃO 1. Os autos estão maduros para a 

prolação de sentença. Observado o rito estabelecido na Lei nº 9.099/95, 

não havendo vícios ou irregularidades a consertar. Homenageados os 

princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e de 

seu consectário, o contraditório. Concorrem, também, todos os 

pressupostos processuais para o desenvolvimento válido e regular do 

processo, bem assim as condições para o legítimo exercício do direito de 

ação. Observo ainda que não se aplica preceito contido no art. 489 do 

CPC/2015 por afronta à norma do art. 38 da Lei 9.099/95, eis que 

suficientes à menção neste ato sentencial, dos elementos de convicção 

do juízo, o que vem corroborado pelo Enunciado 162 do FONAJE. 2. A 

priori importe consignar que as questões preliminares preferem à análise 
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do mérito. No caso dos autos, em detida análise do contrato de locação 

anexado aos autos, bem como da leitura da contestação apresentada pela 

2ª Reclamada, constata-se que pertinente à averiguação de sua 

legitimidade para figurar no polo passivo da demanda. Consigna-se que a 

legitimidade de parte é matéria que pode ser reconhecida de ofício pelo 

juízo e em qualquer grau de jurisdição, nos termos do § 3º do Art. 485 do 

CPC. Partindo dessa premissa, constata-se que a 2ª Reclamada NILDA 

MARIA DA SILVA não assinou o contrato de locação como fiadora, não 

podendo figurar no polo passivo da presente ação de cobrança. A 

propósito: Ementa: APELAÇÕES CÍVEIS. LOCAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO 

POR FALTA DE PAGAMENTO. Embora negada a existência da relação 

locatícia pelo réu, logrou a parte autora, nos termos do inc. I do art. 373 do 

CPC, provar a efetivação do contrato não assinado, que se considera 

vigente até a entrega das chaves ao locador. Ilegitimidade passiva dos 

réus apontados como fiadores em razão da não formalização do pacto, 

não se podendo presumir a prestação de fiança, ex vi do disposto pelo 

art. 819 do Código Civil. Sentença confirmada. RECURSOS DESPROVIDOS. 

UNÂNIME. (Apelação Cível, Nº 70079654448, Décima Quinta Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jerson Moacir Gubert, Julgado em: 

17-07-2019). (destaquei) Desta forma, reconheço de ofício a ilegitimidade 

passiva da Reclamada NILDA MARIA DA SILVA, extinguindo-se o 

processo em relação a ela, sem resolução do mérito, nos termos do Art. 

485, inciso VI do CPC. 3. Cumpre destacar que, no caso em apreço não 

será necessária a designação de audiência de instrução em julgamento, 

por ser matéria de prova documental, estando alias os presentes autos 

instruídos com a documentação necessária, considerando que o juiz é o 

destinatário da prova, a ele cabe apreciar a necessidade ou não de sua 

realização, para o fim de firmar seu convencimento e proferir julgamento a 

respeito da lide. Assim, passo a analise do mérito da presente destacando 

que o feito se amolda nos requisitos para julgamento antecipado da lide 

elencados no art. 355, I e II do Código de Processo Civil. 4. No mérito a 

pretensão é Parcialmente Procedente. Extrai-se da exordial que as partes 

firmaram contrato de locação imobiliária, em que o Autor alega que a parte 

Reclamada não realizou o pagamento do aluguel referente a um mês 

compreendido entre os dias 02/06/2019 a 02/07/2019, bem como a débito 

referente à água, IPTU proporcional e taxas condominiais referentes aos 

meses de maio/18, setembro/18, dezembro/18, junho/19 e julho/19, além de 

reparos no imóvel. O Reclamada, por sua vez, em sede de contestação 

sustenta que o imóvel estava disponível para entrega desde o dia 

17/06/2019, portanto, restou inadimplente apenas em metade dos valor 

referente ao aluguel quando da desocupação do imóvel. Segue alegando 

que os valores referentes o IPTU do mês de janeiro e maio de 2019 foram 

pagas juntamente com o valor do aluguel, portanto, os valores devem ser 

deduzidos do débito cobrando. Aduz, ainda, que é indevida a cobrança de 

taxa de assessoria de cobrança, por não possuir amparo legal e 

contratual. O Autor não apresentou impugnação. Com efeito, constata-se 

que não houve impugnação por parte do Reclamado quanto aos valores 

referentes às taxas condominiais, portanto, incontroverso o débito 

existente. O mesmo se aplica ao valor referente à cobrança dos serviços 

de água. Com relação ao término do contrato de locação, conforme 

demonstrado pelo Reclamado, houve a disponibilização do imóvel para 

devolução em 17/06/2019, desta forma, cabível a cobrança de aluguel 

referente a apenas 15 (quinze) dias, o que perfaz o importe de R$ 650,00. 

No que se refere aos valores proporcionais no IPTU, constata-se que 

houve a cobrança e o pagamento nos meses de janeiro/2019 e maio/2019, 

conforme demonstrado pelo Reclamado, assim cabível o abatimento, 

restando o débito no importe de R$ 447,15. Da mesma forma, não há que 

se falar em cobrança de taxa de assessoria de cobrança, por ausência 

de previsão contratual. Por fim, para evitar embargos de declaração, 

consigna-se que perfeitamente cabível a cobrança de honorários 

advocatícios, desde que haja previsão expressa no contrato. Nesse 

sentido: Ementa: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. 

CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL. 

DEVER DE PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 

CONTRATADOS. CLÁUSULA CONTRATUAL EXPRESSA. LEGALIDADE DA 

COBRANÇA. VERBA QUE NÃO SE CONFUNDE COM A ISENÇÃO 

APLICADA AO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL SENTENÇA MANTIDA. 

RECURSO IMPROVIDO.(Recurso Cível, Nº 71008793713, Primeira Turma 

Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: José Ricardo de Bem Sanhudo, 

Julgado em: 29-10-2019) Portanto, o Reclamado deve pagar ao Autor o 

importe total de R$ 2.996,16 (dois mil novecentos e noventa e seis reais e 

dezesseis centavos), referentes ao débito de aluguel no importe de R$ 

650,00; débitos de IPTU no importe de R$ 447,15; débito de água no 

importe de R$ 124,56; e débitos de condomínio (valores constantes na 

planilha acostada com a exordial) no importe de 1.464,89. Assevera-se 

que os valores devem ser corrigidos monetariamente pelo IGP-M/FGV e 

acrescido de juros de mora de 1% ao mês, ambos desde o vencimento, 

além do acréscimo de multa de 10% e honorários advocatícios de 20%, 

conforme previsão contratual. III - DISPOSITIVO Posto isso, com fulcro no 

art. 487, inciso I, do CPC, OPINO pela PROCEDÊNCIA EM PARTE dos 

pedidos formulados por JOSE APARECIDO DOS SANTOS em desfavor de 

RAFAEL SILVA REIS para CONDENAR o requerido ao pagamento de R$ 

2.996,16 (dois mil novecentos e noventa e seis reais e dezesseis 

centavos), corrigidos monetariamente pelo IGP-M/FGV e acrescido de 

juros de mora de 1% ao mês, ambos desde o vencimento, além do 

acréscimo de multa de 10% e honorários advocatícios de 20%, conforme 

previsão contratual. OPINO, ainda, pelo reconhecimento da ilegitimidade 

passiva da Reclamada NILDA MARIA DA SILVA, com fulcro no Art. 485, 

inciso VI do CPC, extinguindo-se o processo sem resolução do mérito com 

relação a ela. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, 

face às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. 

Transitada em julgado e nada sendo requerido, proceda-se ao 

arquivamento imediato. Cumpra-se. Submeto o presente PROJETO DE 

SENTENÇA à apreciação do Juiz de Direito do 4º Juizado Especial Cível de 

Cuiabá Dr. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, para fins de 

homologação, de acordo com o artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Cristiano 

Krindges Santos Juiz Leigo do 4º Juizado Especial Cível da Capital 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012502-07.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA SABARA ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSIMEIRE DADONA OAB - MT17863-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRDU SPE VARZEA GRANDE LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HELIO NISHIYAMA OAB - MT12919-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1012502-07.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ANA PAULA SABARA ARAUJO REQUERIDO: BRDU SPE 

VARZEA GRANDE LTDA I - RESUMO DOS FATOS RELEVANTES 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. 

Trata-se de demanda em que o Autor alega que celebrou com o 

Reclamado contrato de compra e venda de imóvel, contudo, por motivos 

pessoais solicitou a rescisão do contrato, não concordando com os 

descontos realizados pela parte Reclamada. Aduz, ainda, que a cobrança 

de taxa de corretagem do consumidor é abusiva. Assim, requer a 

devolução dos valores pagos a título de taxa de corretagem em dobro, a 

devolução de 90% dos valores pagos, bem como a condenação da 

Reclamada ao pagamento de indenização por danos morais. É a suma do 

essencial II - MOTIVAÇÃO 1. Os autos estão maduros para a prolação de 

sentença. Observado o rito estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo 

vícios ou irregularidades a consertar. Homenageados os princípios 

constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e de seu 

consectário, o contraditório. Concorrem, também, todos os pressupostos 

processuais para o desenvolvimento válido e regular do processo, bem 

assim as condições para o legítimo exercício do direito de ação. Observo 

ainda que não se aplica preceito contido no art. 489 do CPC/2015 por 

afronta à norma do art. 38 da Lei 9.099/95, eis que suficientes à menção 

neste ato sentencial, dos elementos de convicção do juízo, o que vem 

corroborado pelo Enunciado 162 do FONAJE. 2. Afasto a preliminar de 

ilegitimidade passiva arguida pela Reclamada, haja vista que as empresas 

indicadas em contestação fazem parte do mesmo grupo econômico, 

portanto legitima para figurar no polo passivo. 3. Cumpre destacar que, no 

caso em apreço não será necessária a designação de audiência de 

instrução em julgamento, por ser matéria de prova documental, estando 
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alias os presentes autos instruídos com a documentação necessária, 

considerando que o juiz é o destinatário da prova, a ele cabe apreciar a 

necessidade ou não de sua realização, para o fim de firmar seu 

convencimento e proferir julgamento a respeito da lide. Assim, passo a 

analise do mérito da presente destacando que o feito se amolda nos 

requisitos para julgamento antecipado da lide elencados no art. 355, I e II 

do Código de Processo Civil. 4. No mérito a pretensão é Procedente em 

Parte. Em razão de se tratar de relação de consumo, estando patente a 

hipossuficiência da consumidora, onde a reclamado está mais apta a 

provar o insucesso da demanda do que àquela a demonstrar a sua 

procedência, por este motivo, aplica-se a inversão do ônus da prova 

elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na 

relação processual. Incumbe a reclamada provar a veracidade de seus 

alegados na qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da 

inversão do ônus da prova, seja porque a sua assertiva é fato extintivo de 

direito, nos termos do art. 373, II do CPC. a) Da Comissão de Corretagem A 

princípio urge destacar que a matéria discutida nos presentes autos no 

que tange à cobrança de comissão de corretagem foi levada a julgamento 

pelo STJ no Resp. nº. 1551956/SP, em que restaram fixados os 

parâmetros para o julgamento da validade do repasse do ônus do 

pagamento da comissão de corretagem ao promitente-comprador, verbis: 

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. 

INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. VENDA DE UNIDADES AUTÔNOMAS EM 

ESTANDE DE VENDAS. CORRETAGEM. CLÁUSULA DE TRANSFERÊNCIA 

DA OBRIGAÇÃO AO CONSUMIDOR. VALIDADE. PREÇO TOTAL. DEVER 

DE INFORMAÇÃO. SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICO-IMOBILIÁRIA 

(SATI). ABUSIVIDADE DA COBRANÇA. I - TESE PARA OS FINS DO ART. 

1.040 DO CPC/2015: 1.1. Validade da cláusula contratual que transfere ao 

promitente-comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem 

nos contratos de promessa de compra e venda de unidade autônoma em 

regime de incorporação imobiliária, desde que previamente informado o 

preço total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor da 

comissão de corretagem. 1.2. Abusividade da cobrança pelo 

promitente-vendedor do serviço de assessoria técnico-imobiliária (SATI), 

ou atividade congênere, vinculado à celebração de promessa de compra e 

venda de imóvel. II - CASO CONCRETO: 2.1. Improcedência do pedido de 

restituição da comissão de corretagem, tendo em vista a validade da 

cláusula prevista no contrato acerca da transferência desse encargo ao 

consumidor. Aplicação da tese 1.1. 2.2. Abusividade da cobrança por 

serviço de assessoria imobiliária, mantendo-se a procedência do pedido 

de restituição. Aplicação da tese 1.2. III - RECURSO ESPECIAL 

PARCIALMENTE PROVIDO”. (STJ - REsp: 1599511 SP 2016/0129715-8, 

Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 

24/08/2016, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 06/09/2016). 

As teses julgadas no referido recurso, por terem sido fixadas em sede de 

recursos repetitivos, possuem força vinculativa aos demais juízos, razão 

pela qual representam diretriz de julgamento a serem seguidas pelas 

demais instâncias do Poder Judiciário, não havendo qualquer peculiaridade 

que justifique a divergência de entendimento. Desta forma, em 

observância ao julgado acima exposto, a pretensão autoral deve ser 

julgada improcedente quanto ao pedido de restituição do valor pago à título 

de comissão de corretagem, haja vista que os serviços de corretagem 

foram devidamente prestados e a transferência do ônus de pagamento da 

referida comissão ao consumidor restou devidamente comprovada por 

intermédio dos documentos colacionados pela parte Autora. Portanto, 

diante de tais fatos e documentos não há o que se falar em 

desconhecimento da contratação e cobrança da taxa de corretagem. 

Sendo que o contrato de corretagem celebrado entre as partes deve ser 

observado, nos termos do Art. 725 do Código Civil, verbis: “Art. 725. A 

remuneração é devida ao corretor uma vez que tenha conseguido o 

resultado previsto no contrato de mediação, ou ainda que este não se 

efetive em virtude de arrependimento das partes”. Outrossim, o pagamento 

dos valores devidos ao corretor pode ser pactuado entre as partes, nos 

termos do Art. 724 do Código Civil, verbis: “Art. 724. A remuneração do 

corretor, se não estiver fixada em lei, nem ajustada entre as partes, será 

arbitrada segundo a natureza do negócio e os usos locais”. Dessa feita, o 

conjunto probatório autoriza a conclusão de que a prestação do serviço 

de intermediação restou comprovada nos autos, bem como o repasse do 

ônus do pagamento à parte Autora, que foi feito contratualmente, devendo 

ser julgada improcedente o pleito de restituição dos valores pagos a título 

de comissão de corretagem em dobro. b) Da Rescisão Contratual – Multa 

O Reclamante alega que a multa contratual descontada pela Reclamada no 

distrato celebrado é abusiva, devendo ser reduzida, requerendo a 

devolução de 90% dos valores pagos. A Reclamada, por sua vez, em 

sede de sua contestação, aduziu a legalidade na cobrança da multa haja 

vista que o Autor assinou o contrato, reconhecendo a dívida e aderindo a 

todas as cláusulas do mesmo. No caso em tela, embora aplicável o Código 

de Defesa do Consumidor, constata-se que a rescisão contratual se deu 

por iniciativa do consumidor. Portanto, legítima a cobrança de multa 

contratual, nos termos da Súmula 543 do STJ, verbis: Súmula 543 - Na 

hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de 

imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a 

imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - 

integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente 

vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem 

deu causa ao desfazimento. (Súmula 543, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 

26/08/2015, DJe 31/08/2015) Destarte, o fornecedor não pode estabelecer 

cláusulas que “subtraiam ao consumidor a opção de reembolso da quantia 

já paga”, sendo as cláusulas, que estipulem tal desvantagem, nulas de 

pleno direito (inciso II do artigo 51 do CDC). Além do mais, destaco que a 

penalidade imposta pela Reclamada coloca o Reclamante em desvantagem 

exagerada, sendo vedado, nos termos do inciso IV do Artigo 51 do CDC. 

Consigno, também, que é lícita a cobrança de multa pela rescisão do 

contrato pelo consumidor, conforme exposto alhures, conquanto, o valor 

cobrado deve respeitar as normas protetivas expostas alhures, de forma 

a não acarretar enriquecimento ilícito para a Reclamada. Contudo, o 

percentual cobrado pela Reclamada a título de multa (10% sobre o valor do 

imóvel) não se mostra exageradamente desvantajosa à parte Reclamante. 

Deve-se levar em consideração, ainda, a análise de cada caso em 

concreto, pois observa-se que a multa sobre o valor do bem pode ser tida 

como abusiva, vez que, caso o consumidor optasse pela rescisão do 

contrato no início da transação, teria retido todo o valor pago, o que não é 

permitido por nosso ordenamento jurídico, porém, não ocorre no caso em 

tela. Assim, deve a Reclamada proceder na devolução do valor de R$ 

17.078,28 (dezessete mil e setenta e oito reais e vinte e oito centavos), 

valores estes já com o abatimento da multa de 10% sobre o valor do 

contrato. Por fim, indevida a retenção das parcelas inadimplidas até a 

concessão da liminar. c) Do Dano Moral No que diz respeito ao pedido de 

danos morais melhor sorte não acompanha o requerente, uma vez que 

como é cediço que para a indenização por danos morais, pressupõe 

importante ofensa à honra, à imagem do indivíduo, que lhe acarrete 

considerável e injusto sofrimento, de modo que, por não haver dano 

patrimonial propriamente dito, repara-se financeiramente o sofrimento, 

abalo à reputação ou transtornos relevantes que eventual ato ilícito tenha 

causado. Destaco ainda que segundo a melhor doutrina o mero dissabor, 

aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da 

órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do 

nosso dia a dia, no trabalho, no trânsito, entre amigos e até no ambiente 

familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper 

o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, 

acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em 

busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos. Outrossim, a 

quebra do contrato não foi motivada pela Reclamada, sendo que o simples 

fato de não ter os valores devolvidos não ensejam o dever de ser 

indenizado moralmente, porquanto não estão ligados a nenhum fato que 

poderia ter causado ofensa a honra e a dignidade do Autor. O mero 

descumprimento contratual não é motivo para ensejar o direito de 

reparação por danos morais. Nesse sentido: CONSUMIDOR. CONTRATO 

DE SEGURO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. 

AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO AOS DANOS MATERIAIS 

SUPORTADOS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. MERO 

DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. TRANSTORNOS QUE NÃO GERAM 

DANO PASSÍVEL DE REPARAÇÃO DE CUNHO EXTRAPATRIMONIAL. 

Entendendo a autora que a ré demorou excessivamente no pagamento do 

seguro contratado, em decorrência do sinistro com o veículo segurado, 

ajuizou a presente ação. Referiu o sinistro em 31-03-2014 e ressarcimento 

da seguradora somente em 11-09-2014, demora que lhe gerou inúmeros 

transtornos. Pleiteou a condenação das rés no pagamento de indenização 

a título de danos materiais na monta de R$ 7.910,00, pelo uso de táxi no 

período de 5 meses, e danos morais. Deflui da contratação do seguro 

pactuada o dever de indenização dos prejuízos suportados pela 

segurada, inclusive o ressarcimento das despesas de locomoção durante 

o período em que a autora esteve sem o carro. Todavia, a autora não fez 

prova mínima constitutiva do seu direito, ônus que lhe impõe o art. 333 , I , 
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do CPC . Não há nos autos prova acerca do dano material, a ser feita via 

prova documental, como os recibos de pagamento das corridas de táxi 

reivindicadas. Dessa forma, improcedente a pretendida indenização na 

monta de R$ 7.910,00. Incabível, também, o pleito de indenização a título de 

danos morais. O atraso no pagamento do seguro configura mero 

descumprimento contratual, inexistente peculiaridade a justificar a 

caracterização de abalo na... esfera íntima da autora, passível de 

ressarcimento. Mero dissabor do cotidiano a que estão sujeitas as 

pessoas nas relações sociais e comerciais. SENTENÇA MANTIDA. 

RECURSO IMPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71005563143, Segunda Turma 

Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Vivian Cristina Angonese 

Spengler, Julgado em 18/11/2015). Ocorre que, na hipótese dos autos, os 

entraves enfrentados pelo autor não configura causa suficiente a lhe 

impor intenso sofrimento ou humilhação capaz de dar ensejo a danos 

morais indenizáveis, posto que, o fato da ocorrência de retenção de 

valores sem reflexos não possui o condão de gerar danos morais, não 

passando a situação de mero aborrecimento do cotidiano. Portanto, 

julga-se improcedente o pleito de indenização por danos morais. . III - 

DISPOSITIVO Posto isso, com fulcro no art. 487, I, do CPC, OPINO pela 

PROCEDÊNCIA EM PARTE dos pedidos formulados por ANA PAULA 

SABARA ARAUJO em desfavor da BRDU SPE VARZEA GRANDE LTDA. 

para: (1º) DECLARAR a rescisão do contrato celebrado entre as parte e a 

legalidade da cobrança da multa contratual da multa contratual imposta 

pela Reclamada no importe de 10% sobre o valor do contrato; (2º) 

CONDENAR a Reclamada a restituir à Reclamante o valor de R$ 17.078,28 

(dezessete mil e setenta e oito reais e vinte e oito centavos), devendo 

esse valor ser atualizado monetariamente pelo IGP-M da FGV a partir da 

rescisão contratual (data do julgamento) e juros de mora de 1% a partir da 

citação; e (3º) JULGAR IMPROCEDENTE os demais pedidos. Sem custas 

processuais e sem honorários advocatícios, face às normas entabuladas 

nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. Transitada em julgado e nada sendo 

requerido, proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. Submeto o 

presente PROJETO DE SENTENÇA à apreciação do Juiz de Direito do 4º 

Juizado Especial Cível de Cuiabá para fins de homologação, de acordo 

com o artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Cristiano Krindges Santos Juiz Leigo 

do 4º Juizado Especial Cível da Capital HOMOLOGO o projeto de sentença 

retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO 

DUARTE JUIZ DE DIREITO

Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1014533-97.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ MAURO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAURA PATRICIA DOURADO AMORIM OAB - MT9217-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SASFAC FOMENTO MERCANTIL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO OAB - MG103082-O 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO CARTA/MANDADO 

DE INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO PROCESSO n. 

1014533-97.2019.8.11.0001 Valor da causa: R$ 8.000,00 ESPÉCIE: 

PETIÇÃO (241) POLO ATIVO: Nome: LUIZ MAURO DA SILVA Endereço: 

RUA GOIÁS, 491, JARDIM NOVO HORIZONTE, CUIABÁ - MT - CEP: 

78058-681 POLO PASSIVO: Nome: SASFAC FOMENTO MERCANTIL LTDA 

Endereço: RUA ALVARENGA PEIXOTO, 974, - ATÉ 1179/1180, LOURDES, 

BELO HORIZONTE - MG - CEP: 30180-120 DESTINATÁRIO: Senhor(a) 

REQUERENTE - LUIZ MAURO DA SILVA FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, para comparecer à 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO abaixo designada. DADOS DA AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 19/12/2019 

Hora: 17:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 ADVERTÊNCIA: 

1. Não comparecendo à audiência designada, presumir-se-ão verdadeiros 

os fatos alegados pela parte reclamante na petição inicial ou termo de 

reclamação, podendo ser proferida sentença de plano (artigos 20 e 23 da 

Lei nº 9.099/95). 2. Comparecendo a parte promovida, e não obtida a 

conciliação, deverá oferecer contestação, escrita ou oral, no prazo de 05 

(cinco) dias após a audiência de conciliação, sendo obrigatória, nas 

causas de valor superior a 20 salários mínimos, a presença de advogado. 

A ação poderá ser julgada antecipadamente, se for o caso, ou se 

proceder à audiência de instrução e julgamento. 3. Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. CUIABÁ, 8 de novembro de 2019 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010845-30.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JANAINA VIEIRA HADDAD (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO WIECZOREK OAB - MT7498-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO Erro de intepretação na linha: ' 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO #

{ p r o c e s s o T r f H o m e . n o m e J u i z O r g a o J u l g a d o r }  ' : 

java.lang.NullPointerException PROCESSO n. 1010845-30.2019.8.11.0001 

Valor da causa: R$ 14.508,86 ESPÉCIE: [Direito de Imagem]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

Nome: JANAINA VIEIRA HADDAD Endereço: RUA DESEMBARGADOR 

TRIGO DE LOUREIRO, 612, APTO 104, CONSIL, CUIABÁ - MT - CEP: 

78048-455 POLO PASSIVO: Nome: VIA VAREJO S/A Endereço: RUA 

JOÃO PESSOA, 83, - LADO ÍMPAR, CENTRO, SÃO CAETANO DO SUL - SP 

- CEP: 09520-010 Senhor(a): REQUERIDO: VIA VAREJO S/A A presente 

carta, referente ao processo acima identificado, tem por finalidade A 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, no prazo de 15 (quinze) dias, pagar o 

débito, com os acréscimos legais e custas processuais, se houver, sob 

pena de penhora, ADVERTINDO-O que, transcorrido o prazo acima 

mencionado sem o pagamento voluntário, o débito será acrescido de multa 

e honorários advocatícios, ambos em 10% (dez por cento) sobre o valor 

corrigido, conforme despacho, petição e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

documento (art. 523 de seguintes do CPC). SENTENÇA: VALOR DO 

DÉBITO: Valor R$ ____ (Extenso). ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo é 

contado da juntada aos autos do aviso de recebimento (AR). 2. Não 

efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, será expedido, desde 

logo, mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os atos de 
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expropriação (Art. 523 §3º, CPC). CUIABÁ, 30 de janeiro de 2020. 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014424-83.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

KEYLA MEDEIROS MAIA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ALEXANDRE RUBIO DE SOUZA OAB - MT19462-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO INTIMAÇÃO - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO PROCESSO n. 1014424-83.2019.8.11.0001 

Valor da causa: R$ 39.920,00 ESPÉCIE: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: KEYLA MEDEIROS MAIA 

SILVA Endereço: RODOVIA ARQUITETO HÉLDER CÂNDIA, 2700, - DO KM 

2,000 AO KM 4,700, RIBEIRÃO DO LIPA, CUIABÁ - MT - CEP: 78048-150 

POLO PASSIVO: Nome: BANCO SANTANDER Endereço: AVENIDA 

CUIABÁ, 927, CENTRO, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78700-090 

DESTINATÁRIO: Senhor(a) REQUERENTE - KEYLA MEDEIROS MAIA SILVA 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO abaixo designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

5ª JEC Data: 11/12/2019 Hora: 12:10 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 ADVERTÊNCIA: 1. Não comparecendo à audiência 

designada, presumir-se-ão verdadeiros os fatos alegados pela parte 

reclamante na petição inicial ou termo de reclamação, podendo ser 

proferida sentença de plano (artigos 20 e 23 da Lei nº 9.099/95). 2. 

Comparecendo a parte promovida, e não obtida a conciliação, deverá 

oferecer contestação, escrita ou oral, no prazo de 05 (cinco) dias após a 

audiência de conciliação, sendo obrigatória, nas causas de valor superior 

a 20 salários mínimos, a presença de advogado. A ação poderá ser 

julgada antecipadamente, se for o caso, ou se proceder à audiência de 

instrução e julgamento. 3. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

CUIABÁ, 29 de outubro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003925-06.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOANICE MARIA DE ARAUJO QUEIROZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL LUIS PADILHA E SILVA OAB - MT11637-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003925-06.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JOANICE MARIA 

DE ARAUJO QUEIROZ ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: DANIEL LUIS 

PADILHA E SILVA POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 

17/03/2020 Hora: 16:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 30 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003267-79.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BRAIAN JUNIOR VITES GARCIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURI GUIMARAES DE JESUS OAB - MT6595-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

D E S P A C H O Inverto o ônus da prova em favor da parte reclamante. 

Por outro lado, uma vez invertido o ônus da prova em favor da parte 

autora, é dever do próprio réu trazer aos autos todas as provas que 

entender capazes de comprovar a não ocorrência dos fatos narrados na 

inicial, sob pena de não o fazendo, serem os mesmos considerados 

verdadeiros. Intimem-se as partes para comparecer na audiência de 

conciliação já designada. Cumpra-se. JÚLIO CESAR MOLINA DUARTE 

MONTEIRO Juiz de Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003609-90.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE FELIPE DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAM BARBOSA DE MOURA OAB - MT0011440A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ D E S P A C H O Intime-se a parte Reclamante para, no 
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prazo de 10 (dez) dias, emendar o pedido, apresentando a petição inicial, 

bem como cópia dos documentos essenciais, sob pena de extinção e 

consequente arquivamento do feito. Decorrido o prazo acima assinalado, 

com ou sem satisfação, voltem-me os autos conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se. JÚLIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito em 

Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002427-69.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ERALDO VENTURA BARBOSA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT8343-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ D E S P A C H O Intime-se a parte Reclamante para, no 

prazo de 10 (dez) dias, emendar o pedido, apresentando cópia do extrato 

de negativação atual emitido pelo SPC/SERASA, sob pena de extinção e 

consequente arquivamento do feito. Decorrido o prazo acima assinalado, 

com ou sem satisfação, voltem-me os autos conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se. JÚLIO CÉSAR MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de direito em 

substituição legal

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002822-61.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LEMES SANTANA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINA DEL ISOLA RAMOS FRANTZ OAB - MT10625-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CIELO S.A. (REU)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ D E S P A C H O Intime-se a parte Reclamante para, no 

prazo de 10 (dez) dias, emendar o pedido, apresentando cópia legível de 

comprovante de residência atualizado em nome próprio (correspondência 

comercial), bem como cópia de documento pessoal, sob pena de extinção 

e consequente arquivamento do feito. Decorrido o prazo acima assinalado, 

com ou sem satisfação, voltem-me os autos conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se. JÚLIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito em 

Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000419-22.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA MARCIA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ D E S P A C H O Verifica-se que a parte Reclamante 

não acostou o extrato de quitação de energia (emitido no site da Energisa). 

Desta feita, intime-se a parte Reclamante para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, emendar o pedido, apresentando cópia do extrato de quitação de 

energia, sob pena de extinção e consequente arquivamento do feito. 

Decorrido o prazo acima assinalado, com ou sem satisfação, voltem-me os 

autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. JÚLIO CESAR MOLINA DUARTE 

MONTEIRO Juiz de Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003108-39.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA GIRLANE DE SOUSA BRAGA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO RICARDO DOS SANTOS OAB - MT14053-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ D E S P A C H O Intime-se a parte Reclamante para, no 

prazo de 10 (dez) dias, emendar o pedido, apresentando cópia da fatura 

discutida nos autos, bem como cópia do extrato de quitação, referente o 

ano de 2019, sob pena de extinção e consequente arquivamento do feito. 

Decorrido o prazo acima assinalado, com ou sem satisfação, voltem-me os 

autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. JÚLIO CESAR MOLINA DUARTE 

MONTEIRO Juiz de Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007234-69.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EUZIANE FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

ROSELAINE CASTRO PIRES GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TASSIANA ABUD CHAUD OAB - MT0009377 (ADVOGADO(A))

GUSTAVO LIMA OLIVEIRA OAB - MT15306-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WENDEL OLIVEIRA ALVES (REQUERIDO)

BANDA WENDEL VIOLA & EDVAN (REQUERIDO)

EDVAN SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1007234-69.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

EUZIANE FERREIRA DA SILVA, ROSELAINE CASTRO PIRES GONCALVES 

REQUERIDO: BANDA WENDEL VIOLA & EDVAN, WENDEL OLIVEIRA 

ALVES, EDVAN SILVA DESPACHO Vistos. Recebo o aditamento à inicial 

constante no ID 25647190. Por corolário, determino a intimação dos 

reclamados para se manifestarem no prazo de 10 dias. Após, retornem os 

autos à conclusão. Dr. Júlio César Molina Duarte Monteiro Juiz de direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003395-02.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROSI MARY BONAVIGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARESSA DE OLIVEIRA VOGADO TAVARES OAB - MT26941/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ D E S P A C H O Intime-se a parte Reclamante para, no 

prazo de 10 (dez) dias, emendar o pedido, apresentando cópia da fatura 

discutida nos autos, bem como cópia do extrato de quitação emitido pela 

Energisa, sob pena de extinção e consequente arquivamento do feito. 

Decorrido o prazo acima assinalado, com ou sem satisfação, voltem-me os 

autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. JÚLIO CESAR MOLINA DUARTE 

MONTEIRO Juiz de Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003526-74.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ADAVILSON APARECIDO DA SILVA (REQUERENTE)

SERRALHERIA SILVA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCILENE DE SOUZA OAB - MT24025/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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CLARO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ D E S P A C H O Intime-se a parte Reclamante para, no 

prazo de 10 (dez) dias, emendar o pedido, apresentando cópia do 

contrato social da empresa, cópia atualizada do instrumento procuratório, 

bem como cópia do extrato de negativação atual emitido pelo 

SPC/SERASA, sob pena de extinção e consequente arquivamento do feito. 

Decorrido o prazo acima assinalado, com ou sem satisfação, voltem-me os 

autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. JÚLIO CESAR MOLINA DUARTE 

MONTEIRO Juiz de Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003728-51.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL RAIMUNDO BORGES DE SOUZA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

M. R. BORGES DE SOUZA - ME (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUARA EUGENIA PAIVA DE ALMEIDA AMARAL OAB - MT24549-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ D E S P A C H O Intime-se a parte Reclamante para, no 

prazo de 10 (dez) dias, emendar o pedido, apresentando cópia do 

contrato social da empresa, sob pena de extinção e consequente 

arquivamento do feito. Decorrido o prazo acima assinalado, com ou sem 

satisfação, voltem-me os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. JÚLIO 

CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003732-88.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE CALDAS BRITO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALINE CALDAS BRITO OAB - MT22235/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WELIGTHON SALES ALVES DE DEUS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ D E S P A C H O Determino a citação da parte 

executada para, no prazo de 03 (três) dias, pagar o valor do débito com 

os acréscimos legais ou nomear bens à penhora, nos termos do artigo 829 

do NCPC. Após a lavratura de termo ou auto de penhora, designe data 

para audiência de conciliação, ocasião em que a parte executada poderá 

oferecer embargos por escrito ou oralmente, conforme dispõe o art. 53, § 

1º, da Lei 9.099/95. Intime-se. Cumpra-se. JÚLIO CESAR MOLINA DUARTE 

MONTEIRO Juiz de Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016284-22.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANE CAROLINE SCHWADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO REICHE OAB - MT18868-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT19023-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ D E S P A C H O Acolho o pedido formulado pela parte 

Reclamante (evento ID. 28219900). Designe-se nova data de audiência de 

conciliação. Intimem-se as partes. Cumpra-se. JÚLIO CESAR MOLINA 

DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003677-40.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDISON LEMES DE PAULA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAIZE DE PAULA SANTOS ROSA OAB - MT0017857A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ D E S P A C H O Intime-se a parte Reclamante para, no 

prazo de 10 (dez) dias, emendar o pedido, apresentando cópia atualizada 

do instrumento procuratório, sob pena de extinção e consequente 

arquivamento do feito. Decorrido o prazo acima assinalado, com ou sem 

satisfação, voltem-me os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. JÚLIO 

CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012602-59.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MILETTO JOSE DA SILVA (REQUERENTE)

ZENAIDE MARIA DA CRUZ E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CYNTIA KATHEUSCIA DA CRUZ E SILVA CARVALHO OAB - MT8649-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS KNIPPELBERG LTDA - EPP 

(REQUERIDO)

EDSON DE MORAIS (REQUERIDO)

KEILA CRISTINA CANALLE PEREIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT19588-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ D E S P A C H O Cumpra-se a determinação do evento 

ID 26445654. Intimem-se as partes. JÚLIO CESAR MOLINA DUARTE 

MONTEIRO Juiz de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003940-72.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BOSCO DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KLEBER RAMOS DA SILVA OAB - MT23304/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003940-72.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JOAO BOSCO DE 

CAMPOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: KLEBER RAMOS DA SILVA 

POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 17/03/2020 Hora: 17:10 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 30 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003951-04.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUDINETE MARTINS DE ASSIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KLEBER RAMOS DA SILVA OAB - MT23304/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)
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PROCESSO n. 1003951-04.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:LUDINETE 

MARTINS DE ASSIS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: KLEBER RAMOS 

DA SILVA POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 17/03/2020 

Hora: 17:20 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 30 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003981-39.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WAMIL DO NASCIMENTO FERREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIDNEY BERTUCCI OAB - MT4319-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REU)

 

PROCESSO n. 1003981-39.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:WAMIL DO 

NASCIMENTO FERREIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: SIDNEY 

BERTUCCI POLO PASSIVO: OI S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 17/03/2020 Hora: 17:30 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 31 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003993-53.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ODIVANIA SANTANA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATOS COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003993-53.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ODIVANIA 

SANTANA DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS 

GUSTAVO LIMA FERNANDES POLO PASSIVO: MATOS COMERCIO DE 

PERFUMES E COSMETICOS LTDA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 17/03/2020 Hora: 17:40 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 31 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003995-23.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DIAS DA CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS STELLATO CALIXTO DOS SANTOS ANDRADE OAB - MT14979-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003995-23.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MARIA DIAS DA 

CONCEICAO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: THAIS STELLATO 

CALIXTO DOS SANTOS ANDRADE POLO PASSIVO: OI BRASILTELECOM 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 

17/03/2020 Hora: 17:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 31 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004002-15.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BOSCO DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1004002-15.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JOAO BOSCO DE 

CAMPOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS GUSTAVO LIMA 

FERNANDES POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 18/03/2020 

Hora: 08:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 31 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004013-44.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDINALVA ASSUNCAO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1004013-44.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:EDINALVA 

ASSUNCAO DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS 

GUSTAVO LIMA FERNANDES POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 

18/03/2020 Hora: 08:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 31 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004036-87.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

KENNDY EMANUEL DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1004036-87.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:KENNDY 

EMANUEL DA COSTA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULO 

ANTONIO GUERRA POLO PASSIVO: OMNI FINANCEIRA S/A FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 18/03/2020 

Hora: 08:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 31 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004038-57.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DE CARVALHO BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT19194-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1004038-57.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:FRANCISCO DE 

CARVALHO BORGES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FELIPE LUIZ 
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ALENCAR VILAROUCA POLO PASSIVO: ITAPEVA VII MULTICARTEIRA 

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS 

NAO-PADRONIZADOS FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 5ª JEC Data: 18/03/2020 Hora: 09:00 , no endereço: RUA 

TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 31 de janeiro de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004054-11.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CAROLINE MARIA OLIVEIRA DE MENEZES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELLE DE ALMEIDA ANDRADE OAB - MT14109-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

 

PROCESSO n. 1004054-11.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:CAROLINE 

MARIA OLIVEIRA DE MENEZES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

MICHELLE DE ALMEIDA ANDRADE POLO PASSIVO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 18/03/2020 Hora: 09:10 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 31 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002877-12.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DORIVAL DE ALMEIDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CESAR LIMA DO NASCIMENTO OAB - MT4651-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODOLFO FERNANDO BORGES - SINDICO (REU)

CONDOMINIO CLUBE RESIDENCIAL CIDADE JARDIM (REU)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

D E S P A C H O O pedido de antecipação da tutela foi analisado na 

decisão de ID 28417015. Posto isso, deixo de apreciar o pleito. Intime-se a 

parte. JÚLIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito em 

Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004075-84.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE MORAES DE SIQUEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAELÇO CAVALCANTI JUNIOR OAB - MT14954-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

 

PROCESSO n. 1004075-84.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MARIA JOSE 

MORAES DE SIQUEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LAELÇO 

CAVALCANTI JUNIOR POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 18/03/2020 Hora: 09:20 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 31 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003075-49.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ GUILHERME GONZAGA SILVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003075-49.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:LUIZ GUILHERME 

GONZAGA SILVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: AMANDA 

BARBARA DE OLIVEIRA SODRE POLO PASSIVO: AZUL LINHAS AEREAS 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 

18/03/2020 Hora: 09:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 31 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004095-75.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MICHELLY DE SOUZA MACEDO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELLE DE ALMEIDA ANDRADE OAB - MT14109-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1004095-75.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MICHELLY DE 

SOUZA MACEDO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MICHELLE DE 

ALMEIDA ANDRADE POLO PASSIVO: GOL LINHAS AEREAS S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 

18/03/2020 Hora: 09:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 31 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002695-26.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EVANDRO BANFIM DO PRADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002695-26.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:EVANDRO 

BANFIM DO PRADO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MILTON JONES 

AMORIM VIEIRA POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 11/03/2020 Hora: 11:20 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 31 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004112-14.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIA ANDRIA BENITES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FREDERICO LEONCIO GAIVA NETO OAB - MT13537-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

 

PROCESSO n. 1004112-14.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:SILVIA ANDRIA 

BENITES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FREDERICO LEONCIO GAIVA 

NETO POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

5ª JEC Data: 18/03/2020 Hora: 09:50 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 
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CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 31 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004129-50.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GUSTAVO AUGUSTO PORSIONATO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAMELLA BRUNA BARBIERI DIAS FIGUEIREDO OAB - MT18720/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1004129-50.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:GUSTAVO 

AUGUSTO PORSIONATO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAMELLA 

BRUNA BARBIERI DIAS FIGUEIREDO POLO PASSIVO: TELEFÔNICA 

BRASIL S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

5ª JEC Data: 18/03/2020 Hora: 10:00 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 31 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO CÍVEL

Processo Número: 1004136-42.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDILSON APARECIDO CARDOSO (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENEY MENDES FERNANDES OAB - MT27622/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA RITA RODRIGUES LEITE (EMBARGADO)

 

PROCESSO n. 1004136-42.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:EDILSON 

APARECIDO CARDOSO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RENEY 

MENDES FERNANDES POLO PASSIVO: ANA RITA RODRIGUES LEITE 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 

18/03/2020 Hora: 10:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 31 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004412-10.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MONICA CRISTINA PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

PEDRO PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMONE REGINA PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT12861-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA SEGURADORA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660-O (ADVOGADO(A))

 

JUSTIÇA GRATUITA INTIMAÇÃO FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO(A) 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: SIMONE REGINA PEREIRA DOS 

SANTOS, de conformidade com o despacho abaixo transcrito, para 

comparecer à audiência de conciliação designada, acompanhada de 

advogado(s) ou defensor(es) público(s). DADOS DA AUDIÊNCIA: 

Audiência que se realizará no dia Tipo: Conciliação Juizado Sala: 5ª JEC 

Data: 10/10/2019 Hora: 11:30 (horário de Mato Grosso), no no CEJUSC 

DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL sito na Rua Tenente Alcides 

Duarte de Souza n. 275, Bairro Duque de Caxias I (Lateral do 44º Batalhão 

de Infantaria Motorizada – BIM) ADVERTÊNCIA: 1. Não comparecendo à 

audiência designada, ou comparecendo e não apresentando defesa, 

presumir-se-ão aceitos pela requerida como verdadeiros os fatos 

alegados pela requerente na petição inicial. 2. Não obtida a conciliação, o 

requerido oferecerá, na própria audiência, resposta escrita ou oral, 

acompanhada de documentos e rol de testemunhas e, se requerer perícia, 

formulará seus quesitos desde logo, podendo indicar assistente técnico 

(Art. 278 do CPC). 3. O não comparecimento do Promovente à Audiência 

de Instrução e Julgamento, sem prévia justificação, acarretará a extinção 

do processo, com a condenação do Promovente no pagamento das 

custas, na forma do art. 51, I, § 2º, da Lei 9.099/95. O não 

comparecimento do Promovido à Audiência de Instrução e Julgamento 

importará em revelia, reputando-se como verdadeiras as alegações iniciais 

do autor e proferindo-se o julgamento de plano. OBSERVAÇÕES: 

Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer(em) 

devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. CUIABÁ, 29 

de agosto de 2019 Gestora Judiciária Autorizado pelo Provimento 

55/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004412-10.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MONICA CRISTINA PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

PEDRO PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMONE REGINA PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT12861-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA SEGURADORA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660-O (ADVOGADO(A))

 

JUSTIÇA GRATUITA INTIMAÇÃO FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO(A) 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: SIMONE REGINA PEREIRA DOS 

SANTOS, de conformidade com o despacho abaixo transcrito, para 

comparecer à audiência de conciliação designada, acompanhada de 

advogado(s) ou defensor(es) público(s). DADOS DA AUDIÊNCIA: 

Audiência que se realizará no dia Tipo: Conciliação Juizado Sala: 5ª JEC 

Data: 10/10/2019 Hora: 11:30 (horário de Mato Grosso), no no CEJUSC 

DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL sito na Rua Tenente Alcides 

Duarte de Souza n. 275, Bairro Duque de Caxias I (Lateral do 44º Batalhão 

de Infantaria Motorizada – BIM) ADVERTÊNCIA: 1. Não comparecendo à 

audiência designada, ou comparecendo e não apresentando defesa, 

presumir-se-ão aceitos pela requerida como verdadeiros os fatos 

alegados pela requerente na petição inicial. 2. Não obtida a conciliação, o 

requerido oferecerá, na própria audiência, resposta escrita ou oral, 

acompanhada de documentos e rol de testemunhas e, se requerer perícia, 

formulará seus quesitos desde logo, podendo indicar assistente técnico 

(Art. 278 do CPC). 3. O não comparecimento do Promovente à Audiência 

de Instrução e Julgamento, sem prévia justificação, acarretará a extinção 

do processo, com a condenação do Promovente no pagamento das 

custas, na forma do art. 51, I, § 2º, da Lei 9.099/95. O não 

comparecimento do Promovido à Audiência de Instrução e Julgamento 

importará em revelia, reputando-se como verdadeiras as alegações iniciais 

do autor e proferindo-se o julgamento de plano. OBSERVAÇÕES: 

Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer(em) 

devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. CUIABÁ, 29 

de agosto de 2019 Gestora Judiciária Autorizado pelo Provimento 

55/2007-CGJ

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002001-57.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EURIDIO DE JESUS BOTELHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

APARECIDA DE CASTRO MARTINS OAB - MT7453-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCINEI PINHO BOTELHO (REQUERIDO)

JULIANA MAIARA DA CRUZ (REQUERIDO)

ADILSON NASCIMENTO FREITAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ D E C I S Ã O Para o deferimento da tutela antecipada 

exige-se à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 

300, caput, do CPC). Acerca de referidos requisitos, leciona o mestre 

Humberto Theodoro Júnior que “inequívoca é a prova capaz de autorizar 

uma sentença de mérito favorável à parte que invoca a tutela antecipada. 
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A verossimilhança refere-se ao juízo de convencimento a ser feito em 

torno de todo o quadro fático invocado pela parte, não apenas quanto à 

existência de seu direito subjetivo, mas, principalmente, no relativo ao 

perigo de dano e sua irreparabilidade”. (in Processo Cautelar, 20ª ed., 

Editora Universidade de Direito, pág. 452). Analisados os documentos 

trazidos com a inicial, tenho que não assiste à Reclamante em pleitear a 

antecipação dos efeitos da tutela, pois ausente o requisito fundado receio 

de dano irreparável ou de difícil reparação. Assim, diante do contexto 

fático que se apresenta nos autos, tenho que o pleito autoral ainda 

ressente de maior dilação probatória, o que por certo será realizado no 

decorrer da instrução processual, não se mostrando possível, neste 

momento processual. Pelo exposto, não preenchendo os requisitos 

necessários à concessão da medida perquirida, INDEFIRO O PEDIDO DE 

TUTELA ANTECIPADA, vindicado pela parte Reclamante. Anoto, outrossim, 

que o fato narrado na petição inicial deriva de relação de consumo, sendo 

direito do consumidor, entre outros, “a facilitação da defesa de seus 

direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova a seu favor, no 

processo civil, quando, a critério do Juiz, for verossímil a alegação ou 

quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias da 

experiência” (CDC, Lei nº 8.078, de 11.09.1990, art. 6º, inc. VIII). Assim, 

nos termos do dispositivo legal retro apontado, c/c art. 373, inc. II, do 

C.P.C., inverto o ônus da prova em favor da reclamante, devendo a 

reclamada apresentar prova quanto à existência de fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo de direito do mesmo. No mais, intimem-se as 

partes para comparecer na audiência de conciliação já designada. Pelo 

mesmo mandado, cite-se a parte Requerida para querendo contestar, no 

prazo legal, indicando-se provas, sob pena de se presumirem aceitos 

como verdadeiros os fatos alegados pela Requerente, caso não seja a 

ação contestada. Intimem-se. Cumpra-se. JÚLIO CESAR MOLINA DUARTE 

MONTEIRO Juiz de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002808-77.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JAQUELINE CRISTINA DA SILVA NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRESSA PORTELLA JACOB VILELA OAB - MT18235/O 

(ADVOGADO(A))

MARCOS FELIPE DIAS XAVIER OAB - MT23834/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVISTA S/A ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ D E C I S Ã O Diante da presença dos requisitos que 

amparam a concessão da tutela vindicada, defiro o pedido da parte 

reclamante e determino que a parte reclamada providencie, no prazo de 5 

(cinco) dias, a exclusão do nome da parte autora dos bancos de dados 

cadastrais (SCPC, SPC e SERASA), concernente apenas ao débito 

discutido nestes autos, sob pena de aplicação de multa em caso de 

descumprimento da liminar. Intimem-se as partes para comparecer na 

audiência de conciliação já designada. Cumpra-se. JÚLIO CESAR MOLINA 

DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002986-26.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ODIVALDO LUCIANO DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA BARBOSA DE OLIVEIRA OAB - MT21874/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ D E C I S Ã O Trata-se de AÇÃO INDENIZATÓRIA POR 

DANOS MORAIS c/c PEDIDO LIMINAR ajuizada por ODIVALDO LUCIANO 

DA COSTA LOUZADA em desfavor de COMPANHIA BRASILEIRA DE 

DISTRIBUIÇÃO - EXTRA. O instituto da tutela antecipada possui 

fundamento constitucional, porquanto decorre do direito fundamental à 

tutela efetiva (art. 5.º, inc. XXXV, da CF/88), sendo certo que o direito 

fundamental consagrado no aludido dispositivo garante ao jurisdicionado 

não apenas o direito formal de propor a ação, mas também assegura o 

direito a uma tutela adequada e efetiva. Para o deferimento da tutela 

antecipada exige-se à existência de elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo (art. 300, caput, do CPC). Analisando os autos, constato que a 

pretensão do autor não merece acolhimento, visto que inexiste perigo de 

dano irreparável ou de difícil reparação. Ademais, os fatos versam sobre 

relação consumerista, sendo aplicável a inversão do ônus da prova para 

possibilitar o equilíbrio entre as partes. Assim, é evidente que as 

gravações poderão ser aportadas ao feito no momento da instrução 

processual. Isto posto, com amparo no artigo 300 e seus parágrafos do 

Código de Processo Civil, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS 

EFEITOS DA TUTELA por ausência dos requisitos legais. Por outro lado, 

constato que o fato narrado na petição inicial deriva de relação de 

consumo, sendo direito do consumidor, entre outros, “a facilitação da 

defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova a seu 

favor, no processo civil, quando, a critério do Juiz, for verossímil a 

alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias 

da experiência” (CDC, Lei nº 8.078, de 11.09.1990, art. 6º, inc. VIII). Assim, 

nos termos do dispositivo legal acima apontado, c/c art. 373, inc. II, do 

C.P.C., inverto o ônus da prova em favor do Reclamante, devendo a 

Reclamada apresentar prova quanto à existência de fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo da direito do mesma. Aguarde-se a realização da 

audiência de conciliação, já designada nos autos. Cite-se a Reclamada do 

inteiro teor do pedido inicial e intime-a da audiência, com advertência de 

que o não comparecimento implicará em confissão e revelia (art. 20 da Lei 

nº 9.099/95). Intime-se o Reclamante, cientificando-o de que a ausência 

injustificada na audiência ensejará a extinção do processo e condenação 

nas custas processuais (art. 51, inciso I, parágrafo 2º da Lei nº 9.099/95). 

Expeça-se o necessário. Às providências. Intimem-se. Cumpra-se. JÚLIO 

CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003059-95.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WELITON DE ALMEIDA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WELITON DE ALMEIDA SANTOS OAB - MT20883-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ D E C I S Ã O Para o deferimento da tutela antecipada 

exige-se à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 

300, caput, do CPC). Acerca de referidos requisitos, leciona o mestre 

Humberto Theodoro Júnior que “inequívoca é a prova capaz de autorizar 

uma sentença de mérito favorável à parte que invoca a tutela antecipada. 

A verossimilhança refere-se ao juízo de convencimento a ser feito em 

torno de todo o quadro fático invocado pela parte, não apenas quanto à 

existência de seu direito subjetivo, mas, principalmente, no relativo ao 

perigo de dano e sua irreparabilidade”. (in Processo Cautelar, 20ª ed., 

Editora Universidade de Direito, pág. 452). Analisados os documentos 

trazidos com a inicial, tenho que não assiste à Reclamante em pleitear a 

antecipação dos efeitos da tutela, pois ausente o requisito fundado receio 

de dano irreparável ou de difícil reparação. Assim, diante do contexto 

fático que se apresenta nos autos, tenho que o pleito autoral ainda 

ressente de maior dilação probatória, o que por certo será realizado no 

decorrer da instrução processual, não se mostrando possível, neste 

momento processual. Pelo exposto, não preenchendo os requisitos 

necessários à concessão da medida perquirida, INDEFIRO O PEDIDO DE 

TUTELA ANTECIPADA, vindicado pela parte Reclamante. Anoto, outrossim, 

que o fato narrado na petição inicial deriva de relação de consumo, sendo 

direito do consumidor, entre outros, “a facilitação da defesa de seus 

direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova a seu favor, no 

processo civil, quando, a critério do Juiz, for verossímil a alegação ou 

quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias da 

experiência” (CDC, Lei nº 8.078, de 11.09.1990, art. 6º, inc. VIII). Assim, 

nos termos do dispositivo legal retro apontado, c/c art. 373, inc. II, do 

C.P.C., inverto o ônus da prova em favor da reclamante, devendo a 

reclamada apresentar prova quanto à existência de fato impeditivo, 
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modificativo ou extintivo de direito do mesmo. No mais, intimem-se as 

partes para comparecer na audiência de conciliação já designada. Pelo 

mesmo mandado, cite-se a parte Requerida para querendo contestar, no 

prazo legal, indicando-se provas, sob pena de se presumirem aceitos 

como verdadeiros os fatos alegados pela Requerente, caso não seja a 

ação contestada. Intimem-se. Cumpra-se. JÚLIO CESAR MOLINA DUARTE 

MONTEIRO Juiz de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003168-12.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANA XAVIER DE ASSIS REZENDE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VITOR BERNARDINELLI DACACHE OAB - MT15361/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ D E C I S Ã O Para o deferimento da tutela antecipada 

exige-se à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 

300, caput, do CPC). Acerca de referidos requisitos, leciona o mestre 

Humberto Theodoro Júnior que “inequívoca é a prova capaz de autorizar 

uma sentença de mérito favorável à parte que invoca a tutela antecipada. 

A verossimilhança refere-se ao juízo de convencimento a ser feito em 

torno de todo o quadro fático invocado pela parte, não apenas quanto à 

existência de seu direito subjetivo, mas, principalmente, no relativo ao 

perigo de dano e sua irreparabilidade”. (in Processo Cautelar, 20ª ed., 

Editora Universidade de Direito, pág. 452). Analisados os documentos 

trazidos com a inicial, tenho que não assiste à Reclamante em pleitear a 

antecipação dos efeitos da tutela, pois ausente o requisito fundado receio 

de dano irreparável ou de difícil reparação. Assim, diante do contexto 

fático que se apresenta nos autos, tenho que o pleito autoral ainda 

ressente de maior dilação probatória, o que por certo será realizado no 

decorrer da instrução processual, não se mostrando possível, neste 

momento processual. Pelo exposto, não preenchendo os requisitos 

necessários à concessão da medida perquirida, INDEFIRO O PEDIDO DE 

TUTELA ANTECIPADA, vindicado pela parte Reclamante. Anoto, outrossim, 

que o fato narrado na petição inicial deriva de relação de consumo, sendo 

direito do consumidor, entre outros, “a facilitação da defesa de seus 

direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova a seu favor, no 

processo civil, quando, a critério do Juiz, for verossímil a alegação ou 

quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias da 

experiência” (CDC, Lei nº 8.078, de 11.09.1990, art. 6º, inc. VIII). Assim, 

nos termos do dispositivo legal retro apontado, c/c art. 373, inc. II, do 

C.P.C., inverto o ônus da prova em favor da reclamante, devendo a 

reclamada apresentar prova quanto à existência de fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo de direito do mesmo. No mais, intimem-se as 

partes para comparecer na audiência de conciliação já designada. Pelo 

mesmo mandado, cite-se a parte Requerida para querendo contestar, no 

prazo legal, indicando-se provas, sob pena de se presumirem aceitos 

como verdadeiros os fatos alegados pela Requerente, caso não seja a 

ação contestada. Intimem-se. Cumpra-se. JÚLIO CESAR MOLINA DUARTE 

MONTEIRO Juiz de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003177-71.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ACIL JOAO DE ASSIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VITOR BERNARDINELLI DACACHE OAB - MT15361/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ D E C I S Ã O Para o deferimento da tutela antecipada 

exige-se à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 

300, caput, do CPC). Acerca de referidos requisitos, leciona o mestre 

Humberto Theodoro Júnior que “inequívoca é a prova capaz de autorizar 

uma sentença de mérito favorável à parte que invoca a tutela antecipada. 

A verossimilhança refere-se ao juízo de convencimento a ser feito em 

torno de todo o quadro fático invocado pela parte, não apenas quanto à 

existência de seu direito subjetivo, mas, principalmente, no relativo ao 

perigo de dano e sua irreparabilidade”. (in Processo Cautelar, 20ª ed., 

Editora Universidade de Direito, pág. 452). Analisados os documentos 

trazidos com a inicial, tenho que não assiste à Reclamante em pleitear a 

antecipação dos efeitos da tutela, pois ausente o requisito fundado receio 

de dano irreparável ou de difícil reparação. Assim, diante do contexto 

fático que se apresenta nos autos, tenho que o pleito autoral ainda 

ressente de maior dilação probatória, o que por certo será realizado no 

decorrer da instrução processual, não se mostrando possível, neste 

momento processual. Pelo exposto, não preenchendo os requisitos 

necessários à concessão da medida perquirida, INDEFIRO O PEDIDO DE 

TUTELA ANTECIPADA, vindicado pela parte Reclamante. Anoto, outrossim, 

que o fato narrado na petição inicial deriva de relação de consumo, sendo 

direito do consumidor, entre outros, “a facilitação da defesa de seus 

direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova a seu favor, no 

processo civil, quando, a critério do Juiz, for verossímil a alegação ou 

quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias da 

experiência” (CDC, Lei nº 8.078, de 11.09.1990, art. 6º, inc. VIII). Assim, 

nos termos do dispositivo legal retro apontado, c/c art. 373, inc. II, do 

C.P.C., inverto o ônus da prova em favor da reclamante, devendo a 

reclamada apresentar prova quanto à existência de fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo de direito do mesmo. No mais, intimem-se as 

partes para comparecer na audiência de conciliação já designada. Pelo 

mesmo mandado, cite-se a parte Requerida para querendo contestar, no 

prazo legal, indicando-se provas, sob pena de se presumirem aceitos 

como verdadeiros os fatos alegados pela Requerente, caso não seja a 

ação contestada. Intimem-se. Cumpra-se. JÚLIO CESAR MOLINA DUARTE 

MONTEIRO Juiz de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018009-46.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO DE ARRUDA VARGAS (REQUERENTE)

LUCIANO DE ARRUDA VARGAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO DIEGO DE CARVALHO OAB - MT9257-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COPACELMIX SERVICOS DE CONCRETO USINADO LTDA (REQUERIDO)

KASSIE REGINA RIEDI QUEIROZ (REQUERIDO)

CONFEDERACAO NACIONAL DE DIRIGENTES LOJISTAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MURILO CASTRO DE MELO OAB - MT11449-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ D E C I S Ã O Na mov. 28451126 a parte reclamada 

Kassie Regina Riedi Queiroz pugnou pela sua exclusão do polo passivo 

diante do indeferimento do pedido liminar. Indefiro o pedido tendo em vista 

que o pedido liminar trata-se tão somente de retirada do nome do autor do 

serviço de proteção ao crédito. Outrossim, acolho o pedido de designação 

de nova audiência diante da impossibilidade de comparecimento pela parte 

reclamada. Designe-se nova audiência e intimem-se as partes. Cumpra-se. 

JÚLIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito em Substituição 

Legal

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003630-66.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO AUGUSTO DA SILVA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IRLEY PINHEIRO KRETLI OAB - MT11750-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ D E C I S Ã O Diante da presença dos requisitos que 

amparam a concessão da tutela vindicada, defiro o pedido da parte 

reclamante e determino que a parte reclamada providencie, no prazo de 5 
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(cinco) dias, a exclusão do nome da parte autora dos bancos de dados 

cadastrais (SCPC, SPC e SERASA), concernente apenas aos débitos 

discutidos nestes autos, sob pena de aplicação de multa em caso de 

descumprimento da liminar. Intimem-se as partes para comparecer na 

audiência de conciliação já designada. Cumpra-se. JÚLIO CESAR MOLINA 

DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003672-18.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

HELIANA SOUZA MARTINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS PAULO SANTOS DA SILVA OAB - MT9565-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAGSEGURO INTERNET LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ D E C I S Ã O Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE 

FAZER c/c TUTELA DE URGÊNCIA c/c REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS 

ajuizada por HELIANA SOUZA MARTINHO em desfavor de PAGSEGURO 

INTERNET LTDA. O instituto da tutela antecipada possui fundamento 

constitucional, porquanto decorre do direito fundamental à tutela efetiva 

(art. 5.º, inc. XXXV, da CF/88), sendo certo que o direito fundamental 

consagrado no aludido dispositivo garante ao jurisdicionado não apenas o 

direito formal de propor a ação, mas também assegura o direito a uma 

tutela adequada e efetiva. Para o deferimento da tutela antecipada 

exige-se à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 

300, caput, do CPC). Isto posto, com amparo no artigo 300 e seus 

parágrafos do Código de Processo Civil, DEFIRO O PEDIDO DE 

ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA, determinando a intimação da 

Reclamada para realizar a entrega da máquina de cartões adquirida pela 

Reclamante, no prazo de cinco dias, sob pena de aplicação de multa no 

valor fixo de R$ 400,00 para o caso de descumprimento da decisão. Por 

outro lado, constato que o fato narrado na petição inicial deriva de relação 

de consumo, sendo direito do consumidor, entre outros, “a facilitação da 

defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova a seu 

favor, no processo civil, quando, a critério do Juiz, for verossímil a 

alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias 

da experiência” (CDC, Lei nº 8.078, de 11.09.1990, art. 6º, inc. VIII). Assim, 

nos termos do dispositivo legal acima apontado, c/c art. 373, inc. II, do 

C.P.C., inverto o ônus da prova em favor do Reclamante, devendo a 

Reclamada apresentar prova quanto à existência de fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo da direito do mesma. Aguarde-se a realização da 

audiência de conciliação, já designada nos autos. Cite-se a Reclamada do 

inteiro teor do pedido inicial e intime-a da audiência, com advertência de 

que o não comparecimento implicará em confissão e revelia (art. 20 da Lei 

nº 9.099/95). Intime-se o Reclamante, cientificando-o de que a ausência 

injustificada na audiência ensejará a extinção do processo e condenação 

nas custas processuais (art. 51, inciso I, parágrafo 2º da Lei nº 9.099/95). 

Expeça-se o necessário. Às providências. Intimem-se. Cumpra-se. JÚLIO 

CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003328-37.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FULVIO FERRER KALIX PAES DE BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO NARDO GASPARINI OAB - MT22774/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIEGO PEREIRA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ D E C I S Ã O Para o deferimento da tutela antecipada 

exige-se à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 

300, caput, do CPC). Acerca de referidos requisitos, leciona o mestre 

Humberto Theodoro Júnior que “inequívoca é a prova capaz de autorizar 

uma sentença de mérito favorável à parte que invoca a tutela antecipada. 

A verossimilhança refere-se ao juízo de convencimento a ser feito em 

torno de todo o quadro fático invocado pela parte, não apenas quanto à 

existência de seu direito subjetivo, mas, principalmente, no relativo ao 

perigo de dano e sua irreparabilidade”. (in Processo Cautelar, 20ª ed., 

Editora Universidade de Direito, pág. 452). Analisados os documentos 

trazidos com a inicial, tenho que não assiste à Reclamante em pleitear a 

antecipação dos efeitos da tutela, pois ausente o requisito fundado receio 

de dano irreparável ou de difícil reparação. Assim, diante do contexto 

fático que se apresenta nos autos, tenho que o pleito autoral ainda 

ressente de maior dilação probatória, o que por certo será realizado no 

decorrer da instrução processual, não se mostrando possível, neste 

momento processual. Ademais, não há prova do perigo de dano para o 

caso de concessão posterior. Pelo exposto, não preenchendo os 

requisitos necessários à concessão da medida perquirida, INDEFIRO O 

PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA, vindicado pela parte Reclamante. 

Anoto, outrossim, que o fato narrado na petição inicial deriva de relação 

de consumo, sendo direito do consumidor, entre outros, “a facilitação da 

defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova a seu 

favor, no processo civil, quando, a critério do Juiz, for verossímil a 

alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias 

da experiência” (CDC, Lei nº 8.078, de 11.09.1990, art. 6º, inc. VIII). Assim, 

nos termos do dispositivo legal retro apontado, c/c art. 373, inc. II, do 

C.P.C., inverto o ônus da prova em favor da reclamante, devendo a 

reclamada apresentar prova quanto à existência de fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo de direito do mesmo. No mais, intimem-se as 

partes para comparecer na audiência de conciliação já designada. Pelo 

mesmo mandado, cite-se a parte Requerida para querendo contestar, no 

prazo legal, indicando-se provas, sob pena de se presumirem aceitos 

como verdadeiros os fatos alegados pela Requerente, caso não seja a 

ação contestada. Intimem-se. Cumpra-se. JÚLIO CESAR MOLINA DUARTE 

MONTEIRO Juiz de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003581-25.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANA TEREZA SILVA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LIDIA MARTINS NOGUEIRA OLIVEIRA OAB - MT19576/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ D E C I S Ã O Diante da presença dos requisitos que 

amparam a concessão da tutela vindicada, defiro o pedido da parte 

reclamante e determino que a parte reclamada providencie, no prazo de 5 

(cinco) dias, a exclusão do nome da parte autora dos bancos de dados 

cadastrais (SCPC, SPC e SERASA), bem como abster-se de inserir 

novamente, concernente apenas ao débito discutido nestes autos, sob 

pena de aplicação de multa em caso de descumprimento da liminar. 

Intimem-se as partes para comparecer na audiência de conciliação já 

designada. Cumpra-se. JÚLIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de 

Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003340-51.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GEDEVERSON MENDES GOMES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ D E C I S Ã O Trata-se de AÇÃO REVISIONAL DE 

VALOR DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA COM PEDIDO 

DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA c/c DANO MATERIAL E DANO MORAL 

ajuizada por GEDEVERSON MENDES GOMES em desfavor de ENERGISA 
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MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. O instituto da tutela 

antecipada possui fundamento constitucional, porquanto decorre do direito 

fundamental à tutela efetiva (art. 5.º, inc. XXXV, da CF/88), sendo certo 

que o direito fundamental consagrado no aludido dispositivo garante ao 

jurisdicionado não apenas o direito formal de propor a ação, mas também 

assegura o direito a uma tutela adequada e efetiva. Para o deferimento da 

tutela antecipada exige-se à existência de elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo (art. 300, caput, do CPC). Isto posto, com amparo no artigo 300 e 

seus parágrafos do Código de Processo Civil, DEFIRO O PEDIDO DE 

ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA, determinando a intimação da 

Reclamada para abster-se de cobrar as faturas dos meses setembro a 

dezemrno de 2019 e a janeiro de 2020 e abster, ainda, de suspender o 

fornecimento de energia elétrica na Unidade Consumidora n° 6/748330-8, 

referente aos débitos em discussão, sob pena de aplicação de multa em 

caso de descumprimento da decisão. Por outro lado, constato que o fato 

narrado na petição inicial deriva de relação de consumo, sendo direito do 

consumidor, entre outros, “a facilitação da defesa de seus direitos, 

inclusive com a inversão do ônus da prova a seu favor, no processo civil, 

quando, a critério do Juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele 

hipossuficiente, segundo as regras ordinárias da experiência” (CDC, Lei 

nº 8.078, de 11.09.1990, art. 6º, inc. VIII). Assim, nos termos do dispositivo 

legal acima apontado, c/c art. 373, inc. II, do C.P.C., inverto o ônus da 

prova em favor do Reclamante, devendo a Reclamada apresentar prova 

quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo da direito 

do mesma. Aguarde-se a realização da audiência de conciliação, já 

designada nos autos. Cite-se a Reclamada do inteiro teor do pedido inicial 

e intime-a da audiência, com advertência de que o não comparecimento 

implicará em confissão e revelia (art. 20 da Lei nº 9.099/95). Intime-se o 

Reclamante, cientificando-o de que a ausência injustificada na audiência 

ensejará a extinção do processo e condenação nas custas processuais 

(art. 51, inciso I, parágrafo 2º da Lei nº 9.099/95). Expeça-se o 

necessário. Às providências. Intimem-se. Cumpra-se EM REGIME DE 

PLANTÃO. JÚLIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito em 

Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002813-02.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ISRAEL MESSIAS PIRES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ EDUARDO LOPES JUNIOR OAB - MT13879-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WALLACE JUNIOR ALVES ROCHA 04578094189 (REU)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ D E C I S Ã O Para o deferimento da tutela antecipada 

exige-se à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 

300, caput, do CPC). Acerca de referidos requisitos, leciona o mestre 

Humberto Theodoro Júnior que “inequívoca é a prova capaz de autorizar 

uma sentença de mérito favorável à parte que invoca a tutela antecipada. 

A verossimilhança refere-se ao juízo de convencimento a ser feito em 

torno de todo o quadro fático invocado pela parte, não apenas quanto à 

existência de seu direito subjetivo, mas, principalmente, no relativo ao 

perigo de dano e sua irreparabilidade”. (in Processo Cautelar, 20ª ed., 

Editora Universidade de Direito, pág. 452). Analisados os documentos 

trazidos com a inicial, tenho que não assiste à Reclamante em pleitear a 

antecipação dos efeitos da tutela, pois ausente o requisito fundado receio 

de dano irreparável ou de difícil reparação. Assim, diante do contexto 

fático que se apresenta nos autos, tenho que o pleito autoral ainda 

ressente de maior dilação probatória, o que por certo será realizado no 

decorrer da instrução processual, não se mostrando possível, neste 

momento processual. Pelo exposto, não preenchendo os requisitos 

necessários à concessão da medida perquirida, INDEFIRO O PEDIDO DE 

TUTELA ANTECIPADA, vindicado pela parte Reclamante. Anoto, outrossim, 

que o fato narrado na petição inicial deriva de relação de consumo, sendo 

direito do consumidor, entre outros, “a facilitação da defesa de seus 

direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova a seu favor, no 

processo civil, quando, a critério do Juiz, for verossímil a alegação ou 

quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias da 

experiência” (CDC, Lei nº 8.078, de 11.09.1990, art. 6º, inc. VIII). Assim, 

nos termos do dispositivo legal retro apontado, c/c art. 373, inc. II, do 

C.P.C., inverto o ônus da prova em favor da reclamante, devendo a 

reclamada apresentar prova quanto à existência de fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo de direito do mesmo. No mais, intimem-se as 

partes para comparecer na audiência de conciliação já designada. Pelo 

mesmo mandado, cite-se a parte Requerida para querendo contestar, no 

prazo legal, indicando-se provas, sob pena de se presumirem aceitos 

como verdadeiros os fatos alegados pela Requerente, caso não seja a 

ação contestada. Intimem-se. Cumpra-se. JÚLIO CESAR MOLINA DUARTE 

MONTEIRO Juiz de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003670-48.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON GONCALVES DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BENEDITO FERREIRA PAES SOBRINHO OAB - MT21892/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS (REQUERIDO)

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ D E C I S Ã O Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO c/c INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E 

PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA ajuizada por ROBSON GONÇALVES DA 

CRUZ em desfavor de ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE 

INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PRADRONIZADOS e 

BANCO SANTANDER BRASIL S/A. O instituto da tutela antecipada possui 

fundamento constitucional, porquanto decorre do direito fundamental à 

tutela efetiva (art. 5.º, inc. XXXV, da CF/88), sendo certo que o direito 

fundamental consagrado no aludido dispositivo garante ao jurisdicionado 

não apenas o direito formal de propor a ação, mas também assegura o 

direito a uma tutela adequada e efetiva. Para o deferimento da tutela 

antecipada exige-se à existência de elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo (art. 300, caput, do CPC). Isto posto, com amparo no artigo 300 e 

seus parágrafos do Código de Processo Civil, DEFIRO O PEDIDO DE 

ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA, determinando a intimação das 

Reclamadas para se absterem de inserir o nome do autor nos órgãos de 

proteção ao crédito, bem como suspender as cobranças, concernente 

apenas aos débitos discutidos nestes autos, no prazo de cinco dias, sob 

pena de aplicação de multa em caso de descumprimento da decisão. Por 

outro lado, constato que o fato narrado na petição inicial deriva de relação 

de consumo, sendo direito do consumidor, entre outros, “a facilitação da 

defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova a seu 

favor, no processo civil, quando, a critério do Juiz, for verossímil a 

alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias 

da experiência” (CDC, Lei nº 8.078, de 11.09.1990, art. 6º, inc. VIII). Assim, 

nos termos do dispositivo legal acima apontado, c/c art. 373, inc. II, do 

C.P.C., inverto o ônus da prova em favor do Reclamante, devendo a 

Reclamada apresentar prova quanto à existência de fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo da direito do mesma. Aguarde-se a realização da 

audiência de conciliação, já designada nos autos. Citem-se as Reclamadas 

do inteiro teor do pedido inicial e intime-as da audiência, com advertência 

de que o não comparecimento implicará em confissão e revelia (art. 20 da 

Lei nº 9.099/95). Intime-se o Reclamante, cientificando-o de que a 

ausência injustificada na audiência ensejará a extinção do processo e 

condenação nas custas processuais (art. 51, inciso I, parágrafo 2º da Lei 

nº 9.099/95). Expeça-se o necessário. Às providências. Intimem-se. 

Cumpra-se. JÚLIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito em 

Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-117 CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000613-22.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

KEYTHISON MARCELO DE ARRUDA FARIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUDSON FIGUEIREDO SERROU BARBOSA OAB - MT11370-O 

(ADVOGADO(A))
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KEYTHISON MARCELO DE ARRUDA FARIA OAB - MT18107-O 

(ADVOGADO(A))

MAXWELL LATORRACA DELGADO OAB - MT24870-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ D E C I S Ã O Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO c/c DANOS MORAIS E TUTELA ANTECIPADA 

ajuizada por KEYTHISON MARCELO DE ARRUDA FARIA em desfavor de 

ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. O instituto 

da tutela antecipada possui fundamento constitucional, porquanto decorre 

do direito fundamental à tutela efetiva (art. 5.º, inc. XXXV, da CF/88), 

sendo certo que o direito fundamental consagrado no aludido dispositivo 

garante ao jurisdicionado não apenas o direito formal de propor a ação, 

mas também assegura o direito a uma tutela adequada e efetiva. Para o 

deferimento da tutela antecipada exige-se à existência de elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Isto posto, com 

amparo no artigo 300 e seus parágrafos do Código de Processo Civil, 

DEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA, 

determinando a intimação da Reclamada para suspender a cobrança da 

fatura no valor de R$ 2.414,83 (dois mil quatrocentos e quatorze reais e 

oitenta e três centavos), bem como abster-se de efetuar o corte no 

fornecimento de energia elétrica na Unidade Consumidora n° 6/9232577-8, 

concernente apenas a fatura discutida nestes autos, sob pena de 

aplicação de multa no valor fixo de R$ 400,00 em caso de descumprimento 

da decisão. Por outro lado, constato que o fato narrado na petição inicial 

deriva de relação de consumo, sendo direito do consumidor, entre outros, 

“a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus 

da prova a seu favor, no processo civil, quando, a critério do Juiz, for 

verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as 

regras ordinárias da experiência” (CDC, Lei nº 8.078, de 11.09.1990, art. 

6º, inc. VIII). Assim, nos termos do dispositivo legal acima apontado, c/c 

art. 373, inc. II, do C.P.C., inverto o ônus da prova em favor do Reclamante, 

devendo a Reclamada apresentar prova quanto à existência de fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo da direito do mesma. Aguarde-se a 

realização da audiência de conciliação, já designada nos autos. Cite-se a 

Reclamada do inteiro teor do pedido inicial e intime-a da audiência, com 

advertência de que o não comparecimento implicará em confissão e 

revelia (art. 20 da Lei nº 9.099/95). Intime-se o Reclamante, cientificando-o 

de que a ausência injustificada na audiência ensejará a extinção do 

processo e condenação nas custas processuais (art. 51, inciso I, 

parágrafo 2º da Lei nº 9.099/95). Por fim, apense a presente demanda aos 

autos de n° 1019702-65.2019.8.11.0001. Expeça-se o necessário. Às 

providências. Intimem-se. Cumpra-se EM REGIME DE PLANTÃO. JÚLIO 

CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003676-55.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JONATHAN GEORGE DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORDAN NAVES COSTA OAB - MT22545/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ D E C I S Ã O Trata-se de AÇÃO ANULATÓRIA DE 

DÉBITO c/c INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS c/c ANTECIPAÇÃO DE 

URGÊNCIA ajuizada por JONATHAN GEORGE DE OLIVEIRA em desfavor 

de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. O 

instituto da tutela antecipada possui fundamento constitucional, porquanto 

decorre do direito fundamental à tutela efetiva (art. 5.º, inc. XXXV, da 

CF/88), sendo certo que o direito fundamental consagrado no aludido 

dispositivo garante ao jurisdicionado não apenas o direito formal de propor 

a ação, mas também assegura o direito a uma tutela adequada e efetiva. 

Para o deferimento da tutela antecipada exige-se à existência de 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Isto posto, 

com amparo no artigo 300 e seus parágrafos do Código de Processo Civil, 

DEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA, 

determinando a intimação da Reclamada para suspender as cobranças 

referentes as faturas no valor de R$ 844,20 (oitocentos e quarenta e 

quatro reais e vinte centavos) e R$ 844,87 (oitocentos e quarenta e quatro 

reais e oitenta e sete centavos), bem como RESTABELECER imediatamente 

o fornecimento de energia elétrica na Unidade Consumidora n° 

6/1179445-5, sob pena de aplicação de multa de R$ 400,00, em caso de 

descumprimento da decisão. Por outro lado, constato que o fato narrado 

na petição inicial deriva de relação de consumo, sendo direito do 

consumidor, entre outros, “a facilitação da defesa de seus direitos, 

inclusive com a inversão do ônus da prova a seu favor, no processo civil, 

quando, a critério do Juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele 

hipossuficiente, segundo as regras ordinárias da experiência” (CDC, Lei 

nº 8.078, de 11.09.1990, art. 6º, inc. VIII). Assim, nos termos do dispositivo 

legal acima apontado, c/c art. 373, inc. II, do C.P.C., inverto o ônus da 

prova em favor do Reclamante, devendo a Reclamada apresentar prova 

quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo da direito 

do mesma. Aguarde-se a realização da audiência de conciliação, já 

designada nos autos. Cite-se a Reclamada do inteiro teor do pedido inicial 

e intime-a da audiência, com advertência de que o não comparecimento 

implicará em confissão e revelia (art. 20 da Lei nº 9.099/95). Intime-se o 

Reclamante, cientificando-o de que a ausência injustificada na audiência 

ensejará a extinção do processo e condenação nas custas processuais 

(art. 51, inciso I, parágrafo 2º da Lei nº 9.099/95). Por fim, intime-se a 

parte Reclamante para, no prazo de 05 (cinco) dias, emendar a inicial, 

apresentando cópia atualizada do instrumento procuratório, sob pena de 

indeferimento da inicial. Expeça-se o necessário. Às providências. 

Intimem-se. Cumpra-se EM REGIME DE PLANTÃO. JÚLIO CESAR MOLINA 

DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003920-81.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA APARECIDA PEIXOTO NISHIYAMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDECIR CALÇA OAB - MT5247-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

D E C I S Ã O Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E 

MATERIAIS C/C REPETIÇÃO DO INDEBITO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO 

DA TUTELA ajuizada por JULIANA APARECIDA PEIXOTO em desfavor de 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. O instituto 

da tutela antecipada possui fundamento constitucional, porquanto decorre 

do direito fundamental à tutela efetiva (art. 5.º, inc. XXXV, da CF/88), 

sendo certo que o direito fundamental consagrado no aludido dispositivo 

garante ao jurisdicionado não apenas o direito formal de propor a ação, 

mas também assegura o direito a uma tutela adequada e efetiva. Para o 

deferimento da tutela antecipada exige-se à existência de elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Analisando os autos, 

constato que a pretensão do autor merece prosperar em parte. 

Verifica-se que há indícios de irregularidade da cobrança relativa ao mês 

de janeiro de 2020 em decorrência do aumento abrupto. Ademais, a 

concessão do pleito não acarreta qualquer prejuízo ao demandado, pois 

não exclui o crédito. No que tange ao pedido de depósito judicial 

(consignação em pagamento), constato que não merece acolhimento, uma 

vez que tal procedimento é incompatível com o rito da Lei 9.099/95. Isto 

posto, com amparo no artigo 300 e seus parágrafos do Código de 

Processo Civil, DEFIRO PARCIALMENTE O PEDIDO DE TUTELA DE 

URGÊNCIA, determinando a intimação da Reclamada para abster-se de 

interromper o fornecimento de energia elétrica na Unidade Consumidora da 

Reclamante, concernente a fatura do mês de janeiro de 2020, bem como 

abster-se inserir o nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito, sob 
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pena de aplicação de multa em caso de descumprimento da decisão. Por 

outro lado, constato que o fato narrado na petição inicial deriva de relação 

de consumo, sendo direito do consumidor, entre outros, “a facilitação da 

defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova a seu 

favor, no processo civil, quando, a critério do Juiz, for verossímil a 

alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias 

da experiência” (CDC, Lei nº 8.078, de 11.09.1990, art. 6º, inc. VIII). Assim, 

nos termos do dispositivo legal acima apontado, c/c art. 373, inc. II, do 

C.P.C., inverto o ônus da prova em favor do Reclamante, devendo a 

Reclamada apresentar prova quanto à existência de fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo da direito do mesma. Aguarde-se a realização da 

audiência de conciliação, já designada nos autos. Cite-se a Reclamada do 

inteiro teor do pedido inicial e intime-a da audiência, com advertência de 

que o não comparecimento implicará em confissão e revelia (art. 20 da Lei 

nº 9.099/95). Intime-se o Reclamante, cientificando-o de que a ausência 

injustificada na audiência ensejará a extinção do processo e condenação 

nas custas processuais (art. 51, inciso I, parágrafo 2º da Lei nº 9.099/95). 

Expeça-se o necessário. Às providências. Intimem-se. Cumpra-se, no 

plantão. JÚLIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz De Direito Em 

Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004054-11.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CAROLINE MARIA OLIVEIRA DE MENEZES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELLE DE ALMEIDA ANDRADE OAB - MT14109-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

D E C I S Ã O Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

com pedido de liminar ajuizada por CAROLINE MARIA OLIVEIRA DE 

MENEZES em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A. O instituto da tutela antecipada possui fundamento 

constitucional, porquanto decorre do direito fundamental à tutela efetiva 

(art. 5.º, inc. XXXV, da CF/88), sendo certo que o direito fundamental 

consagrado no aludido dispositivo garante ao jurisdicionado não apenas o 

direito formal de propor a ação, mas também assegura o direito a uma 

tutela adequada e efetiva. Para o deferimento da tutela antecipada 

exige-se à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 

300, caput, do CPC). Com efeito, analisado os autos, a priori, reconheço 

eventual direito da parte autora, notadamente porque, segundo consta nos 

autos, o reclamante recebeu fatura eventual. Verifica-se que há indícios 

de irregularidade da cobrança relativa ao mês de setembro de 2019. 

Ademais, a concessão do pleito não acarreta qualquer prejuízo ao 

demandado, pois não exclui o crédito. Isto posto, com amparo no artigo 

300 e seus parágrafos do Código de Processo Civil, DEFIRO O PEDIDO DE 

ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA, determinando a intimação da 

Reclamada para que restabeleça o fornecimento de energia elétrica na 

unidade consumidora indicada na inicial, até o deslinde desta ação, 

referente as faturas questionadas neste processo, IMEDIATAMENTE, bem 

como se abstenha de efetuar a inclusão do nome da autora nos órgãos de 

proteção ao crédito, sob pena de aplicação de multa em caso de 

descumprimento da decisão. Impõe registrar que a presente decisão não 

exime a parte reclamante de realizar o adimplemento das demais 

obrigações provenientes do serviço de fornecimento de água Por outro 

lado, constato que o fato narrado na petição inicial deriva de relação de 

consumo, sendo direito do consumidor, entre outros, “a facilitação da 

defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova a seu 

favor, no processo civil, quando, a critério do Juiz, for verossímil a 

alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias 

da experiência” (CDC, Lei nº 8.078, de 11.09.1990, art. 6º, inc. VIII). Assim, 

nos termos do dispositivo legal acima apontado, c/c art. 373, inc. II, do 

C.P.C., inverto o ônus da prova em favor do Reclamante, devendo a 

Reclamada apresentar prova quanto à existência de fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo da direito do mesma. Aguarde-se a realização da 

audiência de conciliação, já designada nos autos. Cite-se a Reclamada do 

inteiro teor do pedido inicial e intime-a da audiência, com advertência de 

que o não comparecimento implicará em confissão e revelia (art. 20 da Lei 

nº 9.099/95). Intime-se o Reclamante, cientificando-o de que a ausência 

injustificada na audiência ensejará a extinção do processo e condenação 

nas custas processuais (art. 51, inciso I, parágrafo 2º da Lei nº 9.099/95). 

Expeça-se o necessário. Às providências. Intimem-se. Cumpra-se. JÚLIO 

CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004075-84.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE MORAES DE SIQUEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAELÇO CAVALCANTI JUNIOR OAB - MT14954-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

D E C I S Ã O Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

com pedido de liminar ajuizada por MARIA JOSE MORAES DE SIQUEIRA em 

desfavor de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A. O instituto da tutela antecipada possui fundamento constitucional, 

porquanto decorre do direito fundamental à tutela efetiva (art. 5.º, inc. 

XXXV, da CF/88), sendo certo que o direito fundamental consagrado no 

aludido dispositivo garante ao jurisdicionado não apenas o direito formal de 

propor a ação, mas também assegura o direito a uma tutela adequada e 

efetiva. Para o deferimento da tutela antecipada exige-se à existência de 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Com efeito, 

analisado os autos, a priori, reconheço eventual direito da parte autora, 

notadamente porque, segundo consta nos autos, a reclamante efetuou 

acordo com a parte reclamada no dia 20/01/2020 e até o momento não 

houve a religação do fornecimento de energia. Verifica-se o pagamento da 

entrada e da primeira parcela do acordo. Ademais, a concessão do pleito 

não acarreta qualquer prejuízo ao demandado, pois não exclui o crédito. 

Isto posto, com amparo no artigo 300 e seus parágrafos do Código de 

Processo Civil, DEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA 

TUTELA, determinando a intimação da Reclamada para que restabeleça o 

fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora indicada na 

inicial, até o deslinde desta ação, IMEDIATAMENTE, sob pena de aplicação 

de multa em caso de descumprimento da decisão. Impõe registrar que a 

presente decisão não exime a parte reclamante de realizar o adimplemento 

das demais obrigações provenientes do serviço de fornecimento de água 

Por outro lado, constato que o fato narrado na petição inicial deriva de 

relação de consumo, sendo direito do consumidor, entre outros, “a 

facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus 

da prova a seu favor, no processo civil, quando, a critério do Juiz, for 

verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as 

regras ordinárias da experiência” (CDC, Lei nº 8.078, de 11.09.1990, art. 

6º, inc. VIII). Assim, nos termos do dispositivo legal acima apontado, c/c 

art. 373, inc. II, do C.P.C., inverto o ônus da prova em favor do Reclamante, 

devendo a Reclamada apresentar prova quanto à existência de fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo da direito do mesma. Aguarde-se a 

realização da audiência de conciliação, já designada nos autos. Cite-se a 

Reclamada do inteiro teor do pedido inicial e intime-a da audiência, com 

advertência de que o não comparecimento implicará em confissão e 

revelia (art. 20 da Lei nº 9.099/95). Intime-se o Reclamante, cientificando-o 

de que a ausência injustificada na audiência ensejará a extinção do 

processo e condenação nas custas processuais (art. 51, inciso I, 

parágrafo 2º da Lei nº 9.099/95). Expeça-se o necessário. Às 

providências. Intimem-se. Cumpra-s. JÚLIO CESAR MOLINA DUARTE 

MONTEIRO Juiz de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001774-67.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SAMARA BRANDES MARTINS PEREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO
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D E C I S Ã O Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E 

MATERIAIS C/C REPETIÇÃO DO INDEBITO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO 

DA TUTELA ajuizada por SAMARA BRANDES MARTINS PEREIRA em 

desfavor de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. 

O instituto da tutela antecipada possui fundamento constitucional, 

porquanto decorre do direito fundamental à tutela efetiva (art. 5.º, inc. 

XXXV, da CF/88), sendo certo que o direito fundamental consagrado no 

aludido dispositivo garante ao jurisdicionado não apenas o direito formal de 

propor a ação, mas também assegura o direito a uma tutela adequada e 

efetiva. Para o deferimento da tutela antecipada exige-se à existência de 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Analisando 

os autos, constato que a pretensão da autor merece prosperar em parte. 

Verifica-se que há indícios de irregularidade da cobrança relativa ao mês 

de outubro, novembro e dezembro de 2020 em decorrência do aumento 

abrupto. Ademais, a concessão do pleito não acarreta qualquer prejuízo 

ao demandado, pois não exclui o crédito. Isto posto, com amparo no artigo 

300 e seus parágrafos do Código de Processo Civil, DEFIRO O PEDIDO DE 

TUTELA DE URGÊNCIA, determinando a intimação da Reclamada para 

suspender a cobrança da fatura do mês de dezembro 2019, bem como 

abster-se de interromper o fornecimento de energia elétrica na Unidade 

Consumidora da Reclamante, concernente a fatura, sob pena de aplicação 

de multa em caso de descumprimento da decisão. Por outro lado, constato 

que o fato narrado na petição inicial deriva de relação de consumo, sendo 

direito do consumidor, entre outros, “a facilitação da defesa de seus 

direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova a seu favor, no 

processo civil, quando, a critério do Juiz, for verossímil a alegação ou 

quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias da 

experiência” (CDC, Lei nº 8.078, de 11.09.1990, art. 6º, inc. VIII). Assim, 

nos termos do dispositivo legal acima apontado, c/c art. 373, inc. II, do 

C.P.C., inverto o ônus da prova em favor do Reclamante, devendo a 

Reclamada apresentar prova quanto à existência de fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo da direito do mesma. Aguarde-se a realização da 

audiência de conciliação, já designada nos autos. Cite-se a Reclamada do 

inteiro teor do pedido inicial e intime-a da audiência, com advertência de 

que o não comparecimento implicará em confissão e revelia (art. 20 da Lei 

nº 9.099/95). Intime-se o Reclamante, cientificando-o de que a ausência 

injustificada na audiência ensejará a extinção do processo e condenação 

nas custas processuais (art. 51, inciso I, parágrafo 2º da Lei nº 9.099/95). 

Expeça-se o necessário. Às providências. Intimem-se. Cumpra-se. JÚLIO 

CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz De Direito Em Substituição Legal

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003925-06.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOANICE MARIA DE ARAUJO QUEIROZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL LUIS PADILHA E SILVA OAB - MT11637-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

S E N T E N Ç A Homologo a desistência da ação formulada pelo autor para 

os fins do artigo 200, parágrafo único do Novo Código de Processo Civil. 

Em consequência, considerando ainda que nos termos do enunciado 90 

do FONAJE “a desistência do autor, mesmo sem a anuência do réu já 

citado, implicará na extinção do processo sem julgamento do mérito, ainda 

que tal ato se dê em audiência de instrução e julgamento”, JULGO EXTINTO 

O PROCESSO, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, 

VIII do Novo Código de Processo Civil, promovendo, desde já, o seu 

imediato arquivamento. Intimem-se. JÚLIO CESAR MOLINA DUARTE 

MONTEIRO Juiz de Direito em Substituição Legal

Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003924-21.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAISE MOREIRA DE ALMEIDA OAB - MT12334/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003924-21.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:CARLOS 

HENRIQUE DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: TAISE MOREIRA 

DE ALMEIDA POLO PASSIVO: BANCO BRADESCARD S.A FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 18/03/2020 

Hora: 12:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 30 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003943-27.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GILVAGNER PEREIRA GONCALVES JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KLEBER RAMOS DA SILVA OAB - MT23304/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003943-27.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:GILVAGNER 

PEREIRA GONCALVES JUNIOR ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

KLEBER RAMOS DA SILVA POLO PASSIVO: TIM CELULAR S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 

18/03/2020 Hora: 12:20 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 30 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003946-79.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA CRISTIANE DE MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE BERNARDO DUZANOWSKI OAB - MT20005-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003946-79.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JESSICA 

CRISTIANE DE MOURA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ANDRE 

BERNARDO DUZANOWSKI POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 

18/03/2020 Hora: 14:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 30 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003947-64.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA SILVA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

STEFANO ROBERTO GUIMARAES SILVEIRA CAMPOS JUNIOR OAB - 

MT25777/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003947-64.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:VANESSA SILVA 

DE ALMEIDA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: STEFANO ROBERTO 

GUIMARAES SILVEIRA CAMPOS JUNIOR POLO PASSIVO: BANCO 

BRADESCARD S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 6ª JEC Data: 18/03/2020 Hora: 14:10 , no endereço: RUA 

TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, 
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CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 30 de janeiro de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003948-49.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUZMENE ALVES VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINA MONTEIRO CAMARGO OAB - MT14694-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

123 VIAGENS E TURISMO LTDA. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003948-49.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:LUZMENE ALVES 

VIEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CAROLINA MONTEIRO 

CAMARGO POLO PASSIVO: 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 

18/03/2020 Hora: 14:20 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 30 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003957-11.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLINDER CONCEICAO SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

STEFANO ROBERTO GUIMARAES SILVEIRA CAMPOS JUNIOR OAB - 

MT25777/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003957-11.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:CLINDER 

CONCEICAO SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: STEFANO 

ROBERTO GUIMARAES SILVEIRA CAMPOS JUNIOR POLO PASSIVO: 

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 18/03/2020 Hora: 14:30 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 30 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003965-85.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALAN DA SILVA CORREA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAQUELINE CORREA GONZAGA OAB - MT27895-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GENESIS BUS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP (REU)

 

PROCESSO n. 1003965-85.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ALAN DA SILVA 

CORREA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JAQUELINE CORREA 

GONZAGA POLO PASSIVO: GENESIS BUS AGENCIA DE VIAGENS E 

TURISMO LTDA - EPP FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 6ª JEC Data: 18/03/2020 Hora: 14:40 , no endereço: RUA 

TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 31 de janeiro de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003982-24.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNA DA SILVA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANE BORDIGNON DA SILVA OAB - MT13282-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORACOES SPE 

LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003982-24.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:BRUNA DA 

SILVA DE ALMEIDA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUCIANE 

BORDIGNON DA SILVA POLO PASSIVO: MRV PRIME PARQUE CHAPADA 

DIAMANTINA INCORPORACOES SPE LTDA FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 18/03/2020 Hora: 14:50 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 31 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003984-91.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DAS GRACAS DA SILVA GILIOLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO BORGES PORTO OAB - MT2854/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003984-91.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MARIA DAS 

GRACAS DA SILVA GILIOLI ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JOSE 

ROBERTO BORGES PORTO POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 18/03/2020 

Hora: 15:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 31 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003041-74.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO IBARRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO STEFERSON DA CRUZ GOMES OAB - MT15721/B 

(ADVOGADO(A))

RENATA ALESSANDRA SANT ANA MOTA OAB - MT21238/O 

(ADVOGADO(A))

MARCO TULIO DIAS FERREIRA OAB - MT17768/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1003041-74.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: ALESSANDRO IBARRA DA SILVA REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos em Correição 

Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE 

TUTELA DE URGÊNCIA, movido pelas partes acima indicadas. Analisando 

os autos, constato que o demandante deixou de aportar ao feito, 

comprovante de pagamento da fatura com vencimento em 14/01/2020 no 

valor de R$ 290,69 (duzentos e noventa reais e sessenta e nove 

centavos). Assim, em atenção aos princípios da celeridade e economia 

processuais, INTIME-SE o autor para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

emendar a inicial, aportando ao feito os documentos citados acima, sob 

pena de indeferimento do pedido de liminar. Decorrido o prazo, com ou 

sem manifestação, concluso para apreciação do pedido de tutela de 

urgência. Às providências. Dr. Júlio César Molina Duarte Monteiro Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002755-96.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS DE FIGUEIREDO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEUSAIDE DE JESUS LEOPOLDINO OAB - MT15398-O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1002755-96.2020.8.11.0001. 

AUTOR: JOSE CARLOS DE FIGUEIREDO REU: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos em Correição Analisando os 

autos, constato que o demandante deixou de aportar ao feito, o 

documento pessoal, bem como procuração devidamente assinada, e o 

extrato da negativação legível na integra, ressalto ainda que a inicial 

juntada a esta demanda é de processo distinto deste. Assim, em atenção 

aos princípios da celeridade e economia processuais, INTIME-SE o autor 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, emendar a inicial, aportando ao feito os 

documentos citados acima, qual seja: A) Documento pessoal com Foto; B) 

Procuração devidamente assinada; C) Extrato da negativação emitido pelo 

Serasa/Spc legível na integra; D) A inicial. Sob pena de indeferimento da 

inicial. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, concluso para 

apreciação do pedido de tutela de urgência. Às providências. Dr. Júlio 

César Molina Duarte Monteiro Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003992-68.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ARIEL MORAES AMORIM DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003992-68.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ARIEL MORAES 

AMORIM DE ARRUDA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULO 

ANTONIO GUERRA POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 18/03/2020 Hora: 15:10 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 31 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004001-30.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PATRIK SOUZA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1004001-30.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:PATRIK SOUZA 

FERREIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS GUSTAVO LIMA 

FERNANDES POLO PASSIVO: OI S.A FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 18/03/2020 Hora: 15:20 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 31 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004006-52.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JONAIR SOUZA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KASSIA REGINA NAVES SILVA BRAGA OAB - MT25030-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1004006-52.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JONAIR SOUZA 

DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: KASSIA REGINA NAVES 

SILVA BRAGA POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 18/03/2020 

Hora: 15:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 31 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004008-22.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDO VIEIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1004008-22.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:APARECIDO 

VIEIRA DE SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS 

GUSTAVO LIMA FERNANDES POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 

18/03/2020 Hora: 15:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 31 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002073-44.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS AUGUSTO MOREIRA DA SILVA JUNIOR OAB - MT19794-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1002073-44.2020.8.11.0001. REQUERENTE: 

FERNANDO LOPES REQUERIDO: OI S/A DESPACHO Vistos em Correição 

Trata-se de Ação de Declaração de Inexistência de Relação Jurídica c/c 

Indenização por Danos Morais formada pelas partes acima indicadas. O 

demandante alega que o requerido inseriu seu nome no rol de mal 

pagadores, porém aduz inexiste débito com a empresa. Requer, em tutela 

de urgência, a exclusão da restrição. Analisando os autos, constato a 

impossibilidade de apreciar, neste momento, o pedido do autor, já que 

deixou de juntar ao feito o extrato da restrição emitido pelo Serasa. 

Ademais, deixou de juntar o comprovante de endereço. Assim, em 

atenção aos princípios da celeridade e economia processuais, INTIME-SE o 

autor para, no prazo de 05 (cinco) dias, emendar a inicial, aportando ao 

feito os documentos mencionados acima, sob pena de extinção. Decorrido 

o prazo, com ou sem manifestação, concluso para apreciação do pedido 

de tutela de urgência. Às providências. Dr. Júlio César Molina Duarte 

Monteiro Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-95 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO

Processo Número: 1002286-50.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RODOLFO QUEIROZ MOURA (AUTOR(A))

JANNIRA LARANJEIRA SIQUEIRA CAMPOS MOURA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JUSCILENY SIQUEIRA CAMPOS OAB - MT6404-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PATRICIA SOUZA DUPIM (REU)

ADEMIR GARCIA DUPIM (REU)
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Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1002286-50.2020.8.11.0001. AUTOR(A): 

JANNIRA LARANJEIRA SIQUEIRA CAMPOS MOURA, RODOLFO QUEIROZ 

MOURA REU: ADEMIR GARCIA DUPIM, PATRICIA SOUZA DUPIM 

DESPACHO VISTOS EM CORREIÇÃO Trata-se de Ação de Declaração de 

Inexistência de débito formada pelas partes acima indicadas. O 

demandante requer a aplicação da multa em razão do descumprimento da 

decisão. Analisando os autos, constato a impossibilidade de acolher o 

pleito, uma vez que a eventual multa somente será aferida no momento da 

execução por ausência do trânsito em julgado da sentença. Posto isso, 

indefiro o pedido e determino a intimação do demandado para, no prazo de 

10 (dez) dias, manifestar sobre a efetivação da decisão. Às providências. 

Dr. Júlio César Molina Duarte Monteiro Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004027-28.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL GAMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVANILDO DE ALMEIDA OAB - MT25704-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

 

PROCESSO n. 1004027-28.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MANOEL GAMA 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: IVANILDO DE ALMEIDA POLO 

PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 

18/03/2020 Hora: 15:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 31 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003094-55.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTA ABUTAKKA VASCONCELOS 00660340194 (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL RODRIGUES ALVES REAL OAB - MT15434-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1003094-55.2020.8.11.0001. REQUERENTE: 

ROBERTA ABUTAKKA VASCONCELOS 00660340194 REQUERIDO: 

TELEFÔNICA BRASIL S.A. DESPACHO Vistos em correição Trata-se de 

Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais formado pelas partes 

acima indicadas. O requerente aduz que o requerido propôs novo contrato 

de serviços de telefonia e internet em que fora disponibilizado, sem ônus, 

um laptop da marca Dell. Sustenta que recebeu cobrança de valores a 

título de serviços de terceiro:soluciona TI, porém aduz que não autorizou 

serviço extra. Requer, em tutela de urgência, a suspensão da cobrança 

de serviços de terceiro:soluciona TI e a abstenção de restrição de seu 

nome no rol de mal pagadores. Analisando os autos, constato a 

impossibilidade de receber a exordial e apreciar o pedido de urgência, 

neste momento, porquanto o demandante deixou de comprovar sua 

qualificação tributária, conforme o Enunciado n. 135, do FONAJE. Além 

disso, o autor deixou de juntar a suposta cobrança irregular. Assim, 

INTIME-SE o autor para, no prazo de 05 (cinco) dias, emendar a petição 

inicial, a fim de comprovar sua qualificação tributária, bem como juntar as 

faturas com a suposta cobrança irregular, sob pena de extinção, nos 

termos do artigo 321, parágrafo único, do CPC. Decorrido o prazo, sem 

manifestação, concluso para arquivamento. Às providências. Dr. Júlio 

César Molina Duarte Monteiro Juiz de direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003136-07.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VILMA PAULA BARROS DE ASSIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUTE SOUZA OLIVEIRA OAB - MT18250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1003136-07.2020.8.11.0001. REQUERENTE: 

VILMA PAULA BARROS DE ASSIS REQUERIDO: BANCO SANTANDER 

(BRASIL) S/A DESPACHO Vistos em Correição Trata-se de Reclamação 

formada pelas partes acima indicadas. Analisando os autos, constato que 

o suplicado deixou de aportar ao feito a petição inicial, bem como o 

comprovante de endereço, os documentos pessoais e a procuração 

outorgada a seu patrono. Assim, em atenção aos princípios da celeridade 

e economia processuais, INTIME-SE o autor para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, emendar a inicial, sob pena de extinção. Decorrido o prazo, com ou 

sem manifestação, concluso para apreciação do pedido de tutela de 

urgência. Às providências. Dr. Júlio César Molina Duarte Monteiro Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1015427-73.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA FERNANDES DA SILVA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA ALVES BEZERRA OAB - MT25757/O (ADVOGADO(A))

EVILLIN KAREN FLORES DA SILVA OAB - MT26069/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI OAB - SP242289-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1015427-73.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: MARIA FERNANDES DA SILVA SANTOS REQUERIDO: 

AGUAS CUIABÁ S/A VISTOS EM CORREIÇÃO Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. No caso, não 

havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado, posto que as 

provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, 

dispensável dilação probatória. Não há que se falar em complexidade 

suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e não se 

revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao mérito e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Código de 

Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia posta. 

Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO proposta por MARIA FERNANDES DA 

SILVA SANTOS em desfavor de ÁGUAS CUIABÁ S.A - CONCESSIONÁRIA 

DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO . Em análise aos elementos 

e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que assiste parcial 

razão à parte autora. Com efeito, o que se tem de relevante para o 

deslinde da controvérsia é que a parte autora contesta alguns valores 

descritos na exordial. Com isso requer declaração de inexistência de 

débitos e indenização por danos morais. A empresa requerida contestou, 

afirmando que no caso em tela, na ocasião da inspeção realizada fora 

realizado recuperação de consumo em razão de desvio no hidrômetro. Em 

que pesem os argumentos trazidos pela Reclamada, aliado ao fato de que 

a inexistiu anormalidade descrita, verifica-se que a cobrança buscada 

pela Requerida deve ser declarada inexistente, por inexistir prova cabal da 

culpa do consumidor pelo evento. Ademais, apesar de haver sido juntado 

o TOI, este não fora assinado pelo Autor, sendo imprescindível no caso, 

conforme a Resolução Normativa AMAES de 26.11.2012 em seu artigo 111 

que assim disciplina, vejamos “Art. 111. Constatada a violação dos 

equipamentos e instalações de medição através de inspeção, que tenha 

induzido a CONCESSIONÁRIA a erro de FATURAMENTO, serão adotados 

os seguintes procedimentos: I - lavratura de “Termo de Ocorrência de 

Irregularidade”, numerado sequencialmente, em formulário próprio da 

CONCESSIONÁRIA, com as seguintes informações: a) identificação do 

USUÁRIO; b) endereço da unidade usuária; c) número de conta da 

unidade usuária; d) atividade desenvolvida; e) tipo de medição; f) 

identificação e leitura do HIDRÔMETRO; g) selos e/ou LACRES 
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encontrados; h) descrição detalhada do tipo de irregularidade; i) 

assinatura do RESPONSÁVEL pela unidade usuária, ou na sua ausência, 

do USUÁRIO presente e sua respectiva identificação; j) assinatura do 

servidor da CONCESSIONÁRIA; II - uma via do “Termo de Ocorrência de 

Irregularidade” será entregue ao USUÁRIO; III - caso haja recusa no 

recebimento do “Termo de Ocorrência de Irregularidade”, o fato será 

certificado no verso do documento, que será remetido posteriormente pelo 

correio ao RESPONSÁVEL pela unidade usuária; IV - efetuar, quando 

pertinente, o registro da ocorrência junto à delegacia de polícia civil e 

requerer os serviços de perícia técnica do órgão responsável, vinculado à 

segurança pública ou do órgão metrológico oficial para a verificação do 

medidor; V – proceder à revisão do FATURAMENTO com base nas 

diferenças entre os valores apurados por meio de um dos critérios 

descritos nas alíneas abaixo e os efetivamente faturados: a) aplicação de 

fator de correção, determinado a partir da avaliação técnica do erro de 

medição; b) na impossibilidade do emprego do critério anterior, 

identificação do maior valor de consumo ocorrido em até doze ciclos 

completos de FATURAMENTO de medição normal, imediatamente 

anteriores ao início da irregularidade; c) no caso de inviabilidade de 

aplicação dos critérios previstos nas alíneas “a” e “b”, o valor do consumo 

será determinado através de estimativa com base nas instalações da 

UNIDADE USUÁRIA e atividades nela desenvolvidas; VI - efetuar, quando 

pertinente, na presença da autoridade policial ou agente designado, do 

consumidor ou de seu representante legal ou, na ausência deste último, de 

duas testemunhas sem vínculo com a CONCESSIONÁRIA, a retirada do 

HIDRÔMETRO, que deverá ser colocado em invólucro lacrado.” Portanto, 

como o requerido não emitiu o TOI, não há como demonstrar eventual a 

irregularidade no consumo. Corroborando: APELAÇÃO CÍVEL 

RESPONSABILIDADE CIVIL AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MATERIAIS E MORAIS CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA RGE 

Responde a concessionária do serviço público de fornecimento de energia 

elétrica pelo defeito na prestação. Tal acarreta a responsabilidade 

objetiva, calcada na teoria do risco administrativo. Exegese do art. 37, § 6º 

da CF. Dano emergente e nexo causal devidamente demonstrados. 

Indenização devida. Lucro cessante e dano moral. Indemonstrados. 

Negado provimento ao apelo e ao recurso adesivo. (TJRS ? APC 

70010312296 10ª C.Cív. Rel. Des. Luiz Ary Vessini de Lima J. 10.03.2005) 

De outra banda, a situação alegada pela parte autora não ultrapassou um 

inconveniente, sendo um transtorno ordinário, situação que não dá ensejo 

à indenização por danos morais. Vejamos o entendimento dos nossos 

tribunais: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE 

INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EXCESSO DE 

BAGAGEM. COBRANÇA REGULAR. LIMITE NÃO OBSERVADO. DANOS 

MORAIS NÃO CONFIGURADOS. AUSÊNCIA DE ABALO AOS ATRIBUTOS 

DA PERSONALIDADE DO AUTOR. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS 

FUNDAMENTOS. RECURSO IMPROVIDO. 1. Narram os autores que 

contrataram viagem para Porto Seguro, através da requerida, em que o 

preço pago estaria incluído o transporte da bagagem. Aduzem que durante 

o embarque e no retorno tiveram que efetuar o pagamento de cobrança 

adicional no valor de R$ 320,00 referente ao excesso de bagagem. 2. 

Sentença que julgou improcedente a ação. 3. Com efeito, trata-se de 

relação regulada pelas normas consumeristas, constando às partes, 

respectivamente, a caracterização de consumidor e fornecedor, nos 

termos dos arts. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor. 4. 

Analisando o conjunto probatório coligido ao feito, verifica-se que os 

autores não comprovaram fato constitutivo de seus direitos, tendo em 

conta que não demonstraram que sua bagagem não tenha extrapolado o 

limite dado pela companhia aérea, ônus que lhes incumbia, nos termos do 

art. 373, I, do CPC. 5. Gize-se que, na época da viagem dos recorrentes, 

de praxe, cada passageiro tinha direito ao transporte de uma peça de... 

até 23 kg. 6. Alega a recorrida que, na ocasião da contratação, todas as 

informações referentes ao excesso de bagagem foram repassadas aos 

autores, sendo que os mesmos deveriam ter acessado as condições 

gerais do contrato, as quais estavam no site da agência de viagem. Assim, 

incabível a restituição do valor cobrado. 7. No que atine aos danos morais, 

entende-se que não restaram caracterizados, já que a autora não 

comprovou que tivesse tido abalo em algum dos atributos da sua 

personalidade, em função da situação vivenciada, tratando-se de mero 

aborrecimento, o que não é capaz de gerar dano moral indenizável, salvo 

em situações excepcionais. 8. Os fatos revelaram que houve transtornos 

inerentes à vida em sociedade, caracterizados, como tais, como 

dissabores da vida moderna. 9. Ademais, não há como haver condenação 

em danos morais com pura finalidade punitiva, isso porque os danos 

morais têm cunho compensatório, não havendo lei que ampare punição 

patrimonial por danos morais. 10. Destarte, a sentença atacada merece 

ser confirmada por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da 

Lei nº 9.099/95. RECURSO IMPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71007740905, 

Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fabio Vieira 

Heerdt, Julgado em 29/11/2018). Desta forma, julgo improcedente o pedido 

de danos morais. Por tais considerações, e em consonância com o art. 

487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL para declarar a inexistência dos débitos 

descritos na exordial cobrado pela Reclamada no valor de R$ 5.299,02 

(cinco mil duzentos e noventa e nove reais e dois centavos). Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Sentença Publicada no PROJUDI. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. 

Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 

40 da Lei 9.099/95. LETÍCIA BATISTA DE SOUZA Juíza Leiga S E N T E N Ç 

A Dispensado o Relatório, nos termos da parte final do art. 38 e §3º do art. 

81, ambos da Lei nº 9.099/1995. A ação correu regularmente, sem 

qualquer prejuízo ou nulidade às partes. Diante disso, homologo a minuta 

de sentença elaborada pelo Juiz Leigo, de acordo com os fundamentos ali 

expostos, para que produza todos os seus jurídicos e legais efeitos. Com 

isto, julgo extinto o feito, com suporte no art. 51, §1º, da Lei nº 9.099/1995. 

Publique-se PROJUDI. Intime-se. Cumpra-se. JÚLIO CÉSAR MOLINA 

DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016948-53.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

AICIR GOMES DE MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO STEFERSON DA CRUZ GOMES OAB - MT15721/B 

(ADVOGADO(A))

MARCO TULIO DIAS FERREIRA OAB - MT17768/B (ADVOGADO(A))

RENATA ALESSANDRA SANT ANA MOTA OAB - MT21238/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1016948-53.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

AICIR GOMES DE MOURA REQUERIDO: BANCO BRADESCO DESPACHO 

VISTOS em correição Trata-se de Ação de Indenização por danos morais 

formado pelas partes acima indicadas. O demandante aduz que o 

requerido descumpriu a decisão judicial, requerendo a aplicação da multa. 

Analisando os autos, constato que a pretensão do autor não merece 

acolhimento, visto que somente é cabível a aplicação da multa no momento 

da execução. Ademais, é possível a alteração da decisão a qualquer 

tempo por ausência de sentença. Assim, indefiro o pedido. Intime-se o 

demandado para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar sobre o 

cumprimento da decisão judicial. Às providências. JÚLIO CÉSAR MOLINA 

DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007346-38.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MANOEL DE AMORIM (REQUERENTE)

BELA BARCELO ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO GOMES DE ALMEIDA NETO OAB - MT18314-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI OAB - SP242289-O 

(ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: 6ª JEC Data: 19/12/2019 Hora: 12:00 . *OBS. As audiências de 
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conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004954-28.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR MIRANDA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO CARVALHO DE SOUZA OAB - MT19198-O (ADVOGADO(A))

MARIANA ALMEIDA GIRALDELLI OAB - MT22761-O (ADVOGADO(A))

GLENDA RAMOS DE SOUZA OAB - MT13644/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT16940-A (ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Juizado Sala: 6ª JEC Data: 09/10/2019 Hora: 10:00 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010905-03.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DIONIZIO DA ROCHA PASSOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSICA APARECIDA COSTA PRADO OAB - MT20538-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 6ª JEC Data: 19/11/2019 Hora: 11:40 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007346-38.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MANOEL DE AMORIM (REQUERENTE)

BELA BARCELO ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO GOMES DE ALMEIDA NETO OAB - MT18314-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI OAB - SP242289-O 

(ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: 6ª JEC Data: 19/12/2019 Hora: 12:00 . *OBS. As audiências de 

conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014199-63.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

KEROLAYNE CRISTINA FREITAS VAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT COSTA THOMANN OAB - MT27466/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LATAM AIRLINES GROUP S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT19023-A (ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 6ª JEC Data: 10/12/2019 Hora: 16:00 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006866-60.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CHESTERSON MOREIRA DOS REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS FERNANDA PEREIRA NOLETO OAB - MT20890/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REALIZE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. (REQUERIDO)

LOJAS RENNER S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO MAHFUZ VEZZI OAB - MT228213-O (ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação, 

Sala: 6ª JEC Data: 22/10/2019 Hora: 11:50 . *OBS. As audiências de 

conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014057-59.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLEVERTON EVANGELISTA DE FRANCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ODORATA INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ERIKA DE OLIVEIRA DINIZ OAB - GO31716 (ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 6ª JEC Data: 10/12/2019 Hora: 12:20 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014452-51.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RENAN FELIPE MOREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 6ª JEC Data: 11/12/2019 Hora: 10:50 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1015127-14.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS RAMIRES SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 6ª JEC Data: 17/12/2019 Hora: 11:20 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005056-50.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JEFFERSON LUIS SCHROEDER (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANE BORDIGNON DA SILVA OAB - MT13282-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MM TURISMO & VIAGENS S.A (REQUERIDO)

AVIANCA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROSELY CRISTINA MARQUES CRUZ OAB - SP178930-O 

(ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Juizado Sala: 6ª JEC Data: 10/10/2019 Hora: 08:50 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014196-11.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GILSON DA COSTA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE GOMES DE OLIVEIRA OAB - MT25041/O (ADVOGADO(A))

ALEXANDRE IAQUINTO MATEUS OAB - MT15383-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 6ª JEC Data: 10/12/2019 Hora: 15:50 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1012215-44.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO DE OLIVEIRA MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO SERGIO DANIEL OAB - MT9173-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: 6ª JEC Data: 06/11/2019 Hora: 14:10 . *OBS. As audiências de 

conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005731-13.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE MARQUES DE SOUZA FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO HUMBERTO DE OLIVEIRA OAB - MT27100/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO INTERMEDIUM SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MT19081-A 

(ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação, 

Sala: 6ª JEC Data: 15/10/2019 Hora: 11:00 . *OBS. As audiências de 

conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016230-56.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLEMENTE RODRIGUES DE OLIVEIRA NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 6ª JEC Data: 21/01/2020 Hora: 10:30 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008924-36.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CIRENE MELHORANCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA ZAFINO ISIDORO FERREIRA MENDES OAB - MT12794-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

feliciano lyra moura OAB - MT15758-O (ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 6ª JEC Data: 05/11/2019 Hora: 09:40 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014516-61.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RHUDSON DA MATA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDI TOCANTINS SILVA OAB - MT16519-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1014516-61.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

RHUDSON DA MATA OLIVEIRA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A DESPACHO VISTOS EM CORREIÇÃO 

Trata-se de ação de declaração de inexistência de débito c/c danos 

morais formada pelas partes acima indicadas. O demandante requer a 

aplicação da multa por descumprimento da decisão judicial. Analisando os 

autos, constato que a pretensão da parte não merece prosperar, visto que 

a sentença não transitou em julgado, sendo passível de alteração. 

Ademais, a aplicação da eventual multa somente será possível no 

momento da execução da sentença. Assim, INDEFIRO o pedido. INTIME-SE 

o demandado para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar sobre o 

cumprimento da decisão judicial. Aguarde-se o trânsito em julgado da 

sentença. Às providências. JÚLIO CÉSAR MOLINA DUARTE MONTEIRO 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004040-27.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINEY ALVES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

 

PROCESSO n. 1004040-27.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:CLAUDINEY 

ALVES DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULA ARAUJO 

COSTA POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 18/03/2020 Hora: 16:10 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 31 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002314-18.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CARIN BARBOSA DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PABLINE MAYARA BARBOSA MEDEIROS OAB - MT23873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REU)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 6ª JEC Data: 11/03/2020 Hora: 08:30 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011697-54.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

HOZANA GONCALVES DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTÔNIO CARLOS GERALDINO OAB - MT9056-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

DESPACHO VISTOS EM CORREIÇÃO Trata-se de Ação de Restituição de 

Valores c/c Indenização por Danos Morais e Materiais formada pelas 

partes acima indicadas. Analisando os autos, constato que o requerente 

deixou de comparecer na audiência após a apresentação da defesa. 

Posto isso, indefiro o pedido de extinção por contumácia. Determino a 

remessa dos autos para sentença. Às providências. Dr. Júlio César Molina 

Duarte Monteiro Juiz de direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002258-82.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SISTEMA DE ENSINO SAO BENEDITO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE DE OLIVEIRA GOMES OAB - MT15268/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIANA CRAICE MEDINA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Vistos em correição. Processo: 

1002258-82.2020.8.11.0001. REQUERENTE: SISTEMA DE ENSINO SAO 

BENEDITO LTDA - ME REQUERIDO: JULIANA CRAICE MEDINA Trata-se de 

Ação de Cobrança formado pelas partes acima indicadas. A requerente 

aduz que prestou serviços educacionais a requerida no ano de 2015, no 

qual a requerida deixou de solver com o pagamento das mensalidades que 

se obrigou por força contratual; estando até a data do envio da Petição 

Inicial, devendo as parcelas relativas aos meses de agosto a dezembro de 

2015, conforme documento de n. 28257423. Analisando os autos, 

constato a impossibilidade de receber a exordial, neste momento, 

porquanto o demandante deixou de comprovar sua qualificação tributária, 

conforme o Enunciado n. 135, do FONAJE. Além disso, a autora deixou de 

juntar o endereço eletrônico a qualificação. Assim, INTIME-SE o autor para, 

no prazo de 05 (cinco) dias, emendar a petição inicial, a fim de comprovar 

sua qualificação tributária, sob pena de extinção, nos termos do artigo 

321, parágrafo único, do CPC e indicar o endereço eletrônico conforme 

prediz artigo 319, II, do CPC. Decorrido o prazo, sem manifestação, 

concluso para arquivamento. Às providências. Dr. JÚLIO CÉSAR MOLINA 

DUARTE MONTEIRO Juiz de direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002251-90.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SISTEMA DE ENSINO SAO BENEDITO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE DE OLIVEIRA GOMES OAB - MT15268/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MIRIAN DE LUNA CAVALCANTI MARQUES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Vistos em correição. Processo: 

1002251-90.2020.8.11.0001. REQUERENTE: SISTEMA DE ENSINO SAO 

BENEDITO LTDA - ME REQUERIDO: MIRIAN DE LUNA CAVALCANTI 

MARQUES Trata-se de Ação de Cobrança formado pelas partes acima 

indicadas. A requerente aduz que prestou serviços educacionais ao 

requerido no ano de 2015, no qual o requerido deixou de solver com o 

pagamento das mensalidades que se obrigou por força contratual; 

estando até a data do envio da peça inicial, devendo as parcelas relativas 

aos meses de outubro a dezembro de 2015, conforme documento de n. 

28256023. Analisando os autos, constato a impossibilidade de receber a 

exordial, neste momento, porquanto o demandante deixou de comprovar 

sua qualificação tributária, conforme o Enunciado n. 135, do FONAJE. 

Além disso, a autora deixou de juntar o endereço eletrônico a qualificação. 

Assim, INTIME-SE o autor para, no prazo de 05 (cinco) dias, emendar a 

petição inicial, a fim de comprovar sua qualificação tributária, sob pena de 

extinção, nos termos do artigo 321, parágrafo único, do CPC e indicar o 

endereço eletrônico conforme prediz artigo 319, II, do CPC. Decorrido o 

prazo, sem manifestação, concluso para arquivamento. Às providências. 

Dr. JÚLIO CÉSAR MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de direito
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Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002530-76.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SISTEMA DE ENSINO SAO BENEDITO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE DE OLIVEIRA GOMES OAB - MT15268/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ ALBERTO ABDALLA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Vistos em correição. Processo: 

1002530-76.2020.8.11.0001. REQUERENTE: SISTEMA DE ENSINO SAO 

BENEDITO LTDA - ME REQUERIDO: LUIZ ALBERTO ABDALLA DA SILVA 

Trata-se de Ação de Cobrança formado pelas partes acima indicadas. A 

requerente aduz que prestou serviços educacionais ao requerido no ano 

de 2016, no qual o requerido deixou de solver com o pagamento das 

mensalidades que se obrigou por força contratual; estando até a data do 

envio da peça inicial, devendo as parcelas relativas aos meses de 

fevereiro a dezembro de 2016, conforme documento de n.28314765. 

Analisando os autos, constato a impossibilidade de receber a exordial, 

neste momento, porquanto o demandante deixou de comprovar sua 

qualificação tributária, conforme o Enunciado n. 135, do FONAJE. Além 

disso, a autora deixou de juntar o endereço eletrônico a qualificação. 

Assim, INTIME-SE o autor para, no prazo de 05 (cinco) dias, emendar a 

petição inicial, a fim de comprovar sua qualificação tributária, sob pena de 

extinção, nos termos do artigo 321, parágrafo único, do CPC e indicar o 

endereço eletrônico conforme prediz artigo 319, II, do CPC. Decorrido o 

prazo, sem manifestação, concluso para arquivamento. Às providências. 

JÚLIO CÉSAR MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002703-03.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SISTEMA DE ENSINO SAO BENEDITO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE DE OLIVEIRA GOMES OAB - MT15268/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DENIZE FLORES DA CONCEICAO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Vistos em correição. Processo: 

1002703-03.2020.8.11.0001. REQUERENTE: SISTEMA DE ENSINO SAO 

BENEDITO LTDA - ME REQUERIDO: DENIZE FLORES DA CONCEICAO 

Trata-se de Ação de Cobrança formado pelas partes acima indicadas. A 

requerente aduz que prestou serviços educacionais ao requerido no ano 

de 2016, no qual a requerida deixou de solver com o pagamento das 

mensalidades que se obrigou por força contratual; estando até a data do 

envio da peça inicial, devendo as parcelas relativas aos meses de 

novembro e dezembro de 2015, conforme documento de n.28360222. 

Analisando os autos, constato a impossibilidade de receber a exordial, 

neste momento, porquanto o demandante deixou de comprovar sua 

qualificação tributária, conforme o Enunciado n. 135, do FONAJE. Além 

disso, a autora deixou de juntar o endereço eletrônico a qualificação. 

Assim, INTIME-SE o autor para, no prazo de 05 (cinco) dias, emendar a 

petição inicial, a fim de comprovar sua qualificação tributária, sob pena de 

extinção, nos termos do artigo 321, parágrafo único, do CPC e indicar o 

endereço eletrônico conforme prediz artigo 319, II, do CPC. Decorrido o 

prazo, sem manifestação, concluso para arquivamento. Às providências. 

JÚLIO CÉSAR MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003118-83.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SISTEMA DE ENSINO SAO BENEDITO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE DE OLIVEIRA GOMES OAB - MT15268/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LIZANIA LUCIA COSTA SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Vistos em correição. Processo: 

1003118-83.2020.8.11.0001. REQUERENTE: SISTEMA DE ENSINO SAO 

BENEDITO LTDA - ME REQUERIDO: LIZANIA LUCIA COSTA SANTOS 

Trata-se de Ação de Cobrança formado pelas partes acima indicadas. A 

requerente aduz que prestou serviços educacionais ao requerido no ano 

de 2017, no qual o requerido deixou de solver com o pagamento das 

mensalidades que se obrigou por força contratual, estando até a data do 

envio da peça inicial, devendo as parcelas relativas aos meses de 

novembro e dezembro de 2017, conforme documento de n. 28451629. 

Analisando os autos, constato a impossibilidade de receber a exordial, 

neste momento, porquanto o demandante deixou de comprovar sua 

qualificação tributária, conforme o Enunciado n. 135, do FONAJE. Além 

disso, a autora deixou de juntar o endereço eletrônico a qualificação. 

Assim, INTIME-SE o autor para, no prazo de 05 (cinco) dias, emendar a 

petição inicial, a fim de comprovar sua qualificação tributária, sob pena de 

extinção, nos termos do artigo 321, parágrafo único, do CPC e indicar o 

endereço eletrônico conforme prediz artigo 319, II, do CPC. Decorrido o 

prazo, sem manifestação, concluso para arquivamento. Às providências. 

JÚLIO CÉSAR MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002537-68.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO VILAS BOAS SAMPAIO MACEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO SERGIO BARBOSA ROS OAB - MT17838/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 6ª JEC Data: 11/03/2020 Hora: 14:40 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003013-09.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GREYCIANE CAROLINE DE FRANCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ITALO FURTADO LUSTOSA DA SILVA OAB - MT13786-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 6ª JEC Data: 12/03/2020 Hora: 14:50 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003855-86.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIDIOMAR DA SILVA RIBEIRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARLOS LOCK OAB - MT16828-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 6ª JEC Data: 18/03/2020 Hora: 10:50 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 
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ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001084-38.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELIETE SILVA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR OAB - MT25057-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 6ª JEC Data: 04/03/2020 Hora: 08:40 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021428-74.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDEN ROBNEI DA SILVA RAMAO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 6ª JEC Data: 13/02/2020 Hora: 16:00 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001706-20.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR CEZAR VIANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEBER IRINEU RODRIGUES DA SILVA OAB - MT0017686A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 6ª JEC Data: 05/03/2020 Hora: 11:40 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001267-09.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JANE DOS SANTOS RODRIGUES CASTRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT21521-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIAO NORTE DO PARANA DE ENSINO LTDA (REQUERIDO)

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 6ª JEC Data: 04/03/2020 Hora: 12:20 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002610-40.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IVANA LOPES COSTA MARANHAO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOARA RONCHIN COSTA OAB - MT22236/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REDECARD S/A (REU)

BANCO ITAUCARD S/A (REU)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 6ª JEC Data: 11/03/2020 Hora: 16:10 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013894-79.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ILTON PROFETA DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MATO GROSSO -DETRAN 

(REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 6ª JEC Data: 10/12/2019 Hora: 09:40 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002661-51.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO SPADA SALGUEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO SPADA SALGUEIRO OAB - MT17789-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 6ª JEC Data: 11/03/2020 Hora: 17:00 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004062-85.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANE MARIA BATISTA DA ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACKSON DOUGLAS BOABAID DE SOUZA OAB - MT20201-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1004062-85.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:SILVANE MARIA 

BATISTA DA ROCHA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MACKSON 

DOUGLAS BOABAID DE SOUZA POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 17/03/2020 

Hora: 09:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 31 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 
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Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013842-83.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDNA MARIA DE QUEIROZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON JORGE BASILIO DE OLIVEIRA OAB - MT0014849A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. (REQUERIDO)

VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCINEIA APARECIDA MUNHOL DE OLIVEIRA ZANUTTO OAB - 

MT10131-O (ADVOGADO(A))

CELSO DE FARIA MONTEIRO OAB - MT17298-A (ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 6ª JEC Data: 05/12/2019 Hora: 15:00 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002206-86.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIANE SANCEDO PAZETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO LUIS OLIVEIRA FERREIRA DA COSTA OAB - MT15457-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HDI SEGUROS S.A. (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 6ª JEC Data: 10/03/2020 Hora: 15:30 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002402-56.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROSEDELMA FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 6ª JEC Data: 11/03/2020 Hora: 09:50 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002240-61.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

TANIA ROSANE DA SILVA ALMEIDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO ALMEIDA EDELBLUTH OAB - MT23177/O (ADVOGADO(A))

PAULO HENRIQUE MENEZES FREITAS OAB - MT24641/O 

(ADVOGADO(A))

HERODOTO SOUZA FONTENELE JUNIOR OAB - MT23344/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

O S INSTITUTO ODONTOLOGICO LTDA - ME (REU)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 6ª JEC Data: 10/03/2020 Hora: 16:40 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003578-70.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE LOURDES MORAIS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAUROZAN CARDOSO SILVA OAB - MT18725-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA (REU)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 6ª JEC Data: 17/03/2020 Hora: 16:10 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003402-28.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

REJANE CRISTINA TORRES SALVIONI (INTERESSADO)

MARIELLY RODRIGUES DIAS DE CAMARGO (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO ANIBAL PEREIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT25081-O 

(ADVOGADO(A))

CARLOS RAFAEL DEMIAN GOMES DE CARVALHO OAB - MT10891-O 

(ADVOGADO(A))

ARMANDO ANTONIO SANTANA SALIONI OAB - MT21537/O 

(ADVOGADO(A))

PAULO GIOVANNI TAQUES DE OLIVEIRA GOMES OAB - MT23231/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DECOLAR.COM LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL BATTIPAGLIA SGAI OAB - SP214918-O (ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: 6ª JEC Data: 27/11/2019 Hora: 16:40 . *OBS. As audiências de 

conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003402-28.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

REJANE CRISTINA TORRES SALVIONI (INTERESSADO)

MARIELLY RODRIGUES DIAS DE CAMARGO (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO ANIBAL PEREIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT25081-O 

(ADVOGADO(A))

CARLOS RAFAEL DEMIAN GOMES DE CARVALHO OAB - MT10891-O 

(ADVOGADO(A))

ARMANDO ANTONIO SANTANA SALIONI OAB - MT21537/O 

(ADVOGADO(A))

PAULO GIOVANNI TAQUES DE OLIVEIRA GOMES OAB - MT23231/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DECOLAR.COM LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL BATTIPAGLIA SGAI OAB - SP214918-O (ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: 6ª JEC Data: 27/11/2019 Hora: 16:40 . *OBS. As audiências de 

conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 
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ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003625-44.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELICA ELOISA MONTEIRO MACIEL (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 6ª JEC Data: 17/03/2020 Hora: 17:00 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015899-74.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOICE SIQUEIRA LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVANA DA SILVA REZENDE OAB - MT25724/O (ADVOGADO(A))

Lemir Feguri OAB - MT10335-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 6ª JEC Data: 19/12/2019 Hora: 09:00 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017139-98.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINEIA RAMOS DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENILSON NASSARDEN PAIVA JUNIOR OAB - MT19132-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 6ª JEC Data: 23/01/2020 Hora: 10:10 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003695-61.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BALBINA GONCALVES DE ARAUJO MAGALHAES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA VETTORI SANTAMARIA STABILE OAB - MT14877-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 6ª JEC Data: 18/03/2020 Hora: 08:40 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002430-24.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA TOZI SANCIAO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO MACIEL BORGES OAB - MT20640/O (ADVOGADO(A))

LUIZ FLAVIO BLANCO ARAUJO OAB - SP257932 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS (REU)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 6ª JEC Data: 11/03/2020 Hora: 10:40 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002763-73.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLEONILSON COSTA LEITE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLEICE HELLEN COSTA LEITE OAB - MT9475-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DAYCOVAL S/A (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 6ª JEC Data: 12/03/2020 Hora: 08:30 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004079-24.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANE KAROLINE SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACKSON DOUGLAS BOABAID DE SOUZA OAB - MT20201-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IBI PROMOTORA DE VENDAS LTDA. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1004079-24.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:TATIANE 

KAROLINE SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MACKSON 

DOUGLAS BOABAID DE SOUZA POLO PASSIVO: IBI PROMOTORA DE 

VENDAS LTDA. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

6ª JEC Data: 18/03/2020 Hora: 16:30 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 31 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003198-47.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JARY GOMES FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESTEFANI DE CASTRO GOMES OAB - MT21514/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO INTERMEDIUM SA (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 6ª JEC Data: 17/03/2020 Hora: 08:50 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 
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ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003185-48.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ARMINDA FERREIRA DA SILVAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 6ª JEC Data: 17/03/2020 Hora: 08:30 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004081-91.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANE KAROLINE SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACKSON DOUGLAS BOABAID DE SOUZA OAB - MT20201-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1004081-91.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:TATIANE 

KAROLINE SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MACKSON 

DOUGLAS BOABAID DE SOUZA POLO PASSIVO: BANCO LOSANGO S.A. 

- BANCO MULTIPLO FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 6ª JEC Data: 18/03/2020 Hora: 16:40 , no endereço: RUA 

TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 31 de janeiro de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002425-02.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO LOPES MAGALHAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SOUZA BORGES OAB - MT9035/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VRT FLA COMERCIO DE ROUPAS LTDA - EPP (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 6ª JEC Data: 11/03/2020 Hora: 10:30 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003835-95.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RENNAN ALBUQUERQUE DE MELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAROLINE PEREIRA DE MIRANDA OAB - MT24110/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA (REQUERIDO)

ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: 6ª JEC Data: 18/03/2020 Hora: 16:00 . *OBS. As audiências de 

conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001321-72.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RHAYANNA BORGES TIAGO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCA DA SILVA LUZARDO OAB - MT19031-O (ADVOGADO(A))

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT7960-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GRUPO TUDO PARA CASA E CONSTRUCAO LTDA (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 6ª JEC Data: 04/03/2020 Hora: 15:40 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1004503-03.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MATOS COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

Pedro Paulo Peixoto da Silva Junior OAB - MT12007-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCIELE HURTADO CEBALHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo a intimação da parte executada, na pessoa de seu advogado 

para que pague e comprove o pagamento da condenação no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de ser acrescida ao valor a multa de dez por 

cento, prevista no artigo 523, § 1o do CPC.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001440-33.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE AILTON MIRANDA DA SILVA OAB - 352.427.281-91 

(REPRESENTANTE)

MÁRIO LÚCIO FRANCO PEDROSA OAB - MT5746-O (ADVOGADO(A))

KARYME PARADA PEDROSA OAB - MT22946-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGEMED SAUDE S/A (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 6ª JEC Data: 04/03/2020 Hora: 17:30 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002945-59.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON RODRIGUES DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANNA BARROS SABER OAB - MT19452-O (ADVOGADO(A))

CLEITON CARLOS KLASNER OAB - MT25868/O (ADVOGADO(A))

Heber Aziz Saber OAB - MT9825-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MG84400-O 

(ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 6ª JEC Data: 12/03/2020 Hora: 12:20 . *OBS. As audiências 
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de conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1008500-91.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAQUELINE ALMEIDA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO ADELMO CHIMATI PERUCHI OAB - MT14519-O (ADVOGADO(A))

 

Procedo a intimação da parte executada, na pessoa de seu advogado 

para que pague e comprove o pagamento da condenação no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de ser acrescida ao valor a multa de dez por 

cento, prevista no artigo 523, § 1o do CPC.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008548-50.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICK DA SILVA GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO ADELMO CHIMATI PERUCHI OAB - MT14519-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: Impulsiono o feito com a finalidade de INTIMAÇÃO DA PARTE 

RECLAMANTE para, apresentar contrarrazões aos embargos de 

declaração, no prazo legal. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004093-08.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MAYRA DANIELE JULIANA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATOS COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1004093-08.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MAYRA DANIELE 

JULIANA DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS 

GUSTAVO LIMA FERNANDES POLO PASSIVO: MATOS COMERCIO DE 

PERFUMES E COSMETICOS LTDA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 18/03/2020 Hora: 16:50 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 31 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002983-71.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SAMARA DA SILVA MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DELEON DE MORAES SANTOS OAB - MT22028/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: 6ª JEC Data: 18/03/2020 Hora: 16:20 . *OBS. As audiências de 

conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003103-17.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RAPHAEL VINICIUS DA SILVA CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISVALDO MENDES RAMOS OAB - MT19438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 6ª JEC Data: 12/03/2020 Hora: 16:50 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000200-09.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JUSKELLY SILVA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LETICIA SANTOS DE MORAES SILVA OAB - MT27661/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 6ª JEC Data: 20/02/2020 Hora: 14:50 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003311-98.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LIVIA ALVES MARINHO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 6ª JEC Data: 17/03/2020 Hora: 10:30 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002594-86.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

THAMISE ALMEIDA ROSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE ROBERTO FERREIRA DA CRUZ JUNIOR OAB - MT16764/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MRV ENGENHARIA (REQUERIDO)

MRV PRIME XVI INCORPORACOES SPE LTDA (REQUERIDO)
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EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 6ª JEC Data: 11/03/2020 Hora: 15:40 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002506-48.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS ALEXANDRE ALMEIDA DO CARMO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAIO GABRIEL PEREIRA GOMES OAB - MT24463/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 6ª JEC Data: 11/03/2020 Hora: 14:00 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007552-52.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA LEANDRO LOBO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERSON LEVY RABONE PALMA OAB - MT18609-O (ADVOGADO(A))

BRUNO CARLOS PEIXOTO OAB - MT22408/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGEMED SAUDE S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JANINE GIRARDI OAB - MT39458-O (ADVOGADO(A))

AMANDA ROCHA NEDEL OAB - MT32349-O (ADVOGADO(A))

JOAO CARLOS HARGER OAB - MG126352 (ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: 6ª JEC Data: 02/10/2019 Hora: 16:40 . *OBS. As audiências de 

conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004110-44.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JUVENAL RIBEIRO DA CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO DA SILVA OAB - MT17657-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1004110-44.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JUVENAL 

RIBEIRO DA CONCEICAO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUIZ 

FERNANDO DA SILVA POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 

18/03/2020 Hora: 17:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 31 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004114-81.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO DE FRANCISCA TELLES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MAGANHA DE LIMA OAB - MT17538-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1004114-81.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:DIEGO DE 

FRANCISCA TELLES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: THIAGO 

MAGANHA DE LIMA POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 18/03/2020 Hora: 17:20 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 31 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004119-06.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO SERPA PINTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO DA SILVA OAB - MT17657-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1004119-06.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:RODRIGO SERPA 

PINTO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUIZ FERNANDO DA SILVA 

POLO PASSIVO: INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA 

LTDA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

6ª JEC Data: 18/03/2020 Hora: 17:30 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 31 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004125-13.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO GOMES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDENIR RODRIGUES BARBOSA FILHO OAB - MT21642-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1004125-13.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:FABIO GOMES 

DE OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: VALDENIR RODRIGUES 

BARBOSA FILHO POLO PASSIVO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 

18/03/2020 Hora: 17:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 31 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004131-20.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR OLIVEIRA DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL CELINO DA SILVA OAB - MT0012961A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1004131-20.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JULIO CESAR 

OLIVEIRA DE SOUSA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RAFAEL CELINO 

DA SILVA POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 18/03/2020 Hora: 17:50 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 31 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004132-05.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DEVAIR ARRUDA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILENA LAURA MEDEIROS DE AMORIM OAB - MT15131/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1004132-05.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:DEVAIR ARRUDA 

DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MILENA LAURA MEDEIROS 

DE AMORIM POLO PASSIVO: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIOS LTDA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 6ª JEC Data: 19/03/2020 Hora: 08:30 , no endereço: RUA 

TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 31 de janeiro de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000433-06.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CREUDENEI DO NASCIMENTO RODRIGUES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DURVAL TEODORO DE MELO OAB - MT3701-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE APARECIDO BARBOSA DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Vistos em correição. Processo: 

1000433-06.2020.8.11.0001. EXEQUENTE: CREUDENEI DO NASCIMENTO 

RODRIGUES EXECUTADO: JOSE APARECIDO BARBOSA DOS SANTOS 

Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial formado pelas partes 

acima indicadas. Cite-se a parte Executada, por Carta AR, com as 

advertências do artigo 829 do CPC, para efetuar o pagamento da dívida, 

no prazo de 03 (três), dias, sob pena de execução forçada (art. 53 da Lei 

9.099/95). Incorrendo o pagamento e não havendo indicação de bens à 

penhora nos autos, voltem conclusos para penhora online. O Devedor não 

sendo encontrado, intime-se o Exequente para promover a indicação do 

necessário, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de arquivamento. 

Inexistindo manifestação no prazo assinalado, arquivem-se os autos. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. JÚLIO CÉSAR MOLINA DUARTE 

MONTEIRO Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003185-48.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ARMINDA FERREIRA DA SILVAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1003185-48.2020.8.11.0001. REQUERENTE: 

MARIA ARMINDA FERREIRA DA SILVAS REQUERIDO: BANCO PAN 

DECISÃO Vistos Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer Danos Morais e 

Materiais formada pelas partes acima indicadas. O autor alega que 

realizou contrato de empréstimo consignado com o requerido. Aduz que o 

demandado deixou de informar que se tratava de cartão de crédito. 

Requer, em tutela de urgência, juntada do instrumento contratual. Pleiteia, 

ainda, a inversão do ônus da prova. É o breve Relato. Fundamento e 

Decido. Para a concessão do pedido de urgência é imprescindível que a 

parte autora comprove os requisitos indicados no artigo 300, do CPC, 

quais sejam, a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano 

irreparável ou de difícil reparação. Analisando os autos, constato que o 

pedido do autor não merece prosperar. Verifica-se que o demandante 

alega a ausência de informação sobre a contratação do empréstimo, 

porém inexiste prova da irregularidade contratual. Ademais, inexiste perigo 

de dano irreparável para o caso de concessão no momento da instrução 

processual. Assim, constato a ausência dos requisitos legais para a 

c o n c e s s ã o  d o  p l e i t o .  N e s s e  s e n t i d o : 

1008050-88.2018.8.11.0000AGRAVANTE: VERA LUCIA NEGRI 

AGRAVADO: BANCO PAN S.A. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS 

FILHO EMENTAAGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ANULATÓRIA DE 

NEGÓCIO JURÍDICO C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS – CARTÃO DE 

CRÉDITO CONSIGNADO EM FOLHA – COMPRA À VISTA – PAGAMENTO 

SOMENTE DO MÍNIMO DA FATURA – PEDIDO DE SUSPENSÃO DOS 

DESCONTOS - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – PROBABILIDADE DO 

DIREITO – AUSÊNCIA - REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO 

PREENCHIDOS - RECURSO NÃO PROVIDO.Ausente a probabilidade do 

direito por não haver elementos que, por ora, demonstrem a intenção de 

contratação de empréstimo consignado em vez de CARTÃO de CRÉDITO, 

é inviável a concessão da TUTELA de urgência antecipada, já que não 

preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC. (N.U 

1008050-88.2018.8.11.0000, AGRAVO DE INSTRUMENTO, RUBENS DE 

OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 05/09/2018, Publicado no DJE 17/09/2018) O demandante 

requer a inversão do ônus da prova. Pela simples análise dos fatos, 

verifica-se que o Código de Defesa do Consumidor se aplica ao caso, uma 

vez que as partes amoldam-se perfeitamente aos conceitos de 

consumidor e fornecedor previstos na legislação supracitada. O artigo 6º, 

do Código de Defesa do Consumidor dispõe no inciso VIII, os requisitos 

para a concessão da inversão do ônus da prova, quais sejam: consumidor 

hipossuficiente e a verossimilhança da alegação do suplicante. Para a 

concessão do pleito é necessária a presença dos requisitos 

mencionados. No caso, constato que estão presentes os requisitos 

supramencionados. Assim, é necessária a concessão do pedido de 

inversão do ônus da prova, ante a clara hipossuficiência do consumidor 

frente ao requerido, que possui informação específica sobre os fatos. 

Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de urgência por ausência dos 

requisitos legais. Defiro o pedido de inversão do ônus da prova, devendo 

o requerido aportar ao feito o contrato celebrado entre as partes e as 

faturas no momento da apresentação da defesa. CITE-SE O DEMANTADO 

E Intimem-se as partes para comparecerem na audiência de conciliação. 

Consigno que a falta de comparecimento da parte requerida na audiência 

de conciliação importará em sua revelia e presunção de veracidade dos 

fatos alegados na inicial (art. 20 da Lei nº 9.099/95). Consigno, ainda, que 

o prazo de 05 (cinco) dias para a oferta de resposta fluirá a partir da 

audiência de conciliação, caso não haja composição amigável no referido 

ato. Advirto o autor que a ausência de comparecimento pessoal a 

audiência implicará na extinção do processo e arquivamento do feito, nos 

termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas 

custas processuais. Às providências. Dr. Júlio César Molina Duarte 

Monteiro Juiz de direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002206-86.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIANE SANCEDO PAZETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO LUIS OLIVEIRA FERREIRA DA COSTA OAB - MT15457-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HDI SEGUROS S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1002206-86.2020.8.11.0001. REQUERENTE: 

ROSIANE SANCEDO PAZETO REQUERIDO: HDI SEGUROS S.A. DECISÃO 

Vistos em correição. Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c 

Indenização por Danos Morais formada pelas partes acima indicadas. O 

requerente aduz que possui contrato de seguro residencial e automotivo 

com o demandado. Assevera que se envolveu em acidente de trânsito, 

ensejando na abertura do sinistro junto a seguradora, porém aduz que não 

fora autorizado. Requer, em tutela de urgência, a autorização de reparo do 
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automóvel do terceiro. É o Breve Relato. Fundamento e Decido. Para a 

concessão do pedido de urgência é imprescindível que a parte autora 

comprove os requisitos indicados no artigo 300, do CPC, quais sejam, a 

probabilidade do direito invocado e o perigo de dano irreparável ou de 

difícil reparação. Analisando os autos, constato a impossibilidade de 

acolher o pedido do demandante, porquanto inexiste prova da 

irregularidade praticada pelo suplicado. Friso, ainda, que o demandante 

deixou de acostar ao feito o contrato celebrado entre as partes. O perigo 

de dano irreparável ou de difícil reparação também não foi demonstrado 

em decorrência da ausência de prejuízo do autor para o caso de 

concessão ao final. Deste modo, o requerente deixou de provar os 

requisitos legais para a concessão do pleito, sendo imprescindível 

aguardar a dilação probatória. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO 

– AÇÃO DE “INDENIZAÇÃO C/C OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER” – 

INTEMPESTIVIDADE RECURSAL – REJEITADA – OBRIGAÇÃO DE NÃO 

FAZER – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – ASPECTOS NEBULOSOS E 

CONFUSOS QUE DEMANDAM INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – REQUISITOS 

DO ART. 300 DO CPC/2015 NÃO PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA – 

RECURSO DESPROVIDO. 1. Considera-se como data da publicação o 

primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da decisão agravada no 

DJe, tendo início o prazo para interposição do recurso no primeiro dia útil 

seguinte ao considerado como data da publicação, nos termos do art. 4º, 

§§ 3º e 4º, da Lei nº 11.419/2006, não havendo falar em intempestividade 

da interposição do agravo de instrumento protocolizado exatamente no 

último dia do prazo. 2. O art. 300, caput, do CPC/2015, estabelece que a 

“TUTELA de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo.” 3. Hipótese em que não há no conjunto 

probatório documentos aptos à elucidação dos fatos, de modo que a 

alegação de que as partes celebraram contrato de trespasse ainda não 

resta suficientemente demonstrada, existindo fundada dúvida quanto a 

esse fato e, portanto, quanto à alegada violação ao disposto no art. 1.147 

do CC, especialmente porque o contrato prevê terceirização dos serviços 

de assistência técnica, não restando satisfatoriamente comprovado que 

houve alienação do fundo de comércio da agravada à agravante. 4. Não 

estando demonstrada a probabilidade do direito invocado, havendo 

necessidade de ampla instrução probatória para o convencimento do 

magistrado acerca das alegações que embasam o pleito autoral, correta a 

decisão que INDEFERE o pedido de antecipação da TUTELA (TUTELA de 

urgência). (N.U 1006717-67.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS 

CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 11/06/2019, Publicado no DJE 18/06/2019). 

(Grifei) Deste modo, o indeferimento é medida que se impõe. Diante do 

exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA por ausência dos 

requisitos legais. Cite-se o requerido e intimem-se as partes para 

comparecerem na audiência de conciliação. Na carta de citação/intimação 

deverá constar advertência de que o não comparecimento da requerida na 

audiência de conciliação importará em sua revelia e presunção de 

veracidade dos fatos alegados na inicial (art. 20 da Lei nº 9.099/95). 

Consigne-se, ainda, que o prazo de 05 (cinco) dias para a oferta de 

resposta fluirá a partir da audiência de conciliação, caso não haja 

composição amigável no referido ato. Intime(m)-se o(a)(s) requerente(s), 

consignando no mandado que o não comparecimento pessoal a audiência, 

implicará na extinção do processo e arquivamento do feito, nos termos do 

art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais. Às providências. Dr. Júlio César Molina Duarte Monteiro Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002314-18.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CARIN BARBOSA DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PABLINE MAYARA BARBOSA MEDEIROS OAB - MT23873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REU)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1002314-18.2020.8.11.0001. AUTOR: CARIN 

BARBOSA DOS SANTOS REU: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL 

S/A DECISÃO Vistos em Correição Trata-se de Ação de Obrigação de 

fazer c/c Indenização por Danos Morais formado pelas partes acima 

indicadas. O autor alega que o demandado inseriu seu nome nos órgãos 

de proteção ao crédito, porém aduz que jamais celebrou contrato com a 

instituição de ensino. Requer, em tutela de urgência, a exclusão da 

restrição dos órgãos de proteção ao crédito. Pleiteia, ainda, a inversão do 

ônus da prova. É o Breve Relato. Fundamento e Decido. Para a concessão 

do pedido de urgência é imprescindível que a parte autora comprove os 

requisitos indicados no artigo 300, do CPC, quais sejam, a probabilidade do 

direito invocado e o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação. 

Compulsando os autos, constato que a pretensão do autor merece 

prosperar, visto que negou a existência da relação jurídica, restando 

evidente que se trata de prova negativa, sendo incabível atribuir ao 

demandante o ônus de demonstrar a irregularidade da cobrança. Ademais, 

não é razoável manter a restrição por dívida em discussão. O perigo de 

dano irreparável ou de difícil reparação também foi demonstrado, visto que 

impede o autor de realizar negociações no comércio. Registro que a 

concessão do pedido não causa qualquer prejuízo ao requerido por não 

excluir o suposto crédito. Assim, a concessão do pleito é medida que 

impõe. Nesse sentido: ESTADO DE MATO GROSSOTRIBUNAL DE JUSTIÇA 

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADOAGRAVO DE INSTRUMENTO 

(202) Nº 1002755-36.2019.8.11.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO 

DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - 

INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - 

ANTECIPAÇÃO DA TUTELA - DEFERIDA PELO JUÍZO SINGULAR - 

PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES - ADEQUAÇÃO - FIXADA 

MULTA DIÁRIA PARA CUMPRIMENTO DA DECISÃO - REDUÇÃO DO 

VALOR E LIMITAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - SOB PENA DE RETIRAR O 

CARÁTER COERCITIVO - RECURSO DESPROVIDO.É de se manter a 

decisão que concedeu a antecipação dos efeitos da tutela, na medida em 

que analisou devidamente a presença dos requisitos autorizadores para 

sua concessão. Mostra-se pertinente manter a imposição da multa diária, 

fixada em valor e prazo razoável, a fim de trazer efetividade à obrigação 

de exclusão do nome do autor dos órgãos de restrição ao crédito, 

sobretudo ao se considerar que é faculdade do Magistrado a aplicação de 

medidas coercitivas em caso de descumprimento de ordem judicial. (N.U 

1002755-36.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito 

Privado, Julgado em 12/06/2019, Publicado no DJE 17/06/2019). (Grifei) O 

demandante requer a inversão do ônus da prova. Pela simples análise dos 

fatos, verifica-se que o Código de Defesa do Consumidor se aplica ao 

caso, uma vez que as partes amoldam-se perfeitamente aos conceitos de 

consumidor e fornecedor previstos na legislação supracitada. O artigo 6º, 

do Código de Defesa do Consumidor dispõe no inciso VIII, os requisitos 

para a concessão da inversão do ônus da prova, quais sejam: consumidor 

hipossuficiente e a verossimilhança da alegação do suplicante. Para a 

concessão do pleito é necessária a presença dos requisitos 

mencionados. No caso, constato que estão presentes os requisitos 

supramencionados. Assim, é necessária a concessão do pedido de 

inversão do ônus da prova, ante a clara hipossuficiência do consumidor 

frente ao requerido, que possui informação específica sobre os fatos. 

Diante do exposto, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA para 

determinar que o requerido proceda a exclusão da restrição do nome do 

autor no rol de mal pagadores, no prazo de 05 dias, relativo ao débito em 

discussão, sob pena de multa fixa no valor de R$ 200,00 (duzentos reais). 

Defiro o pedido de inversão do ônus da prova, devendo juntar, no 

momento da apresentação da defesa, o contrato celebrado entre as 

partes. Cite-se o requerido e intimem-se as partes para comparecerem na 

audiência de conciliação. Na carta de citação/intimação deverá constar 

advertência de que o não comparecimento da requerida na audiência de 

conciliação importará em sua revelia e presunção de veracidade dos fatos 

alegados na inicial (art. 20 da Lei nº 9.099/95). Consigne-se, ainda, que o 

prazo de 05 (cinco) dias para a oferta de resposta fluirá a partir da 

audiência de conciliação, caso não haja composição amigável no referido 

ato. Intime(m)-se o(a)(s) requerente(s), consignando no mandado que o 

não comparecimento pessoal a audiência, implicará na extinção do 

processo e arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 

9.099/95, com a condenação nas custas processuais. Às providências. 

Dr. Júlio César Molina Duarte Monteiro Juiz de direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002402-56.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:
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ROSEDELMA FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1002402-56.2020.8.11.0001. REQUERENTE: 

ROSEDELMA FERREIRA DA SILVA REQUERIDO: BANCO BMG S.A 

DECISÃO Vistos Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer Danos Morais e 

Materiais formada pelas partes acima indicadas. O autor alega que 

realizou contrato de empréstimo consignado com o requerido. Aduz que o 

demandado deixou de informar que se tratava de cartão de crédito. 

Requer, em tutela de urgência, a juntada do instrumento contratual. Pleiteia, 

ainda, a inversão do ônus da prova. É o breve Relato. Fundamento e 

Decido. Para a concessão do pedido de urgência é imprescindível que a 

parte autora comprove os requisitos indicados no artigo 300, do CPC, 

quais sejam, a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano 

irreparável ou de difícil reparação. Analisando os autos, constato que o 

pedido do autor não merece prosperar. Verifica-se que o demandante 

alega a ausência de informação sobre a contratação do empréstimo, 

porém inexiste prova da irregularidade contratual. Ademais, inexiste perigo 

de dano irreparável para o caso de concessão no momento da instrução 

processual. Assim, constato a ausência dos requisitos legais para a 

c o n c e s s ã o  d o  p l e i t o .  N e s s e  s e n t i d o : 

1008050-88.2018.8.11.0000AGRAVANTE: VERA LUCIA NEGRI 

AGRAVADO: BANCO PAN S.A. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS 

FILHO EMENTAAGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ANULATÓRIA DE 

NEGÓCIO JURÍDICO C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS – CARTÃO DE 

CRÉDITO CONSIGNADO EM FOLHA – COMPRA À VISTA – PAGAMENTO 

SOMENTE DO MÍNIMO DA FATURA – PEDIDO DE SUSPENSÃO DOS 

DESCONTOS - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – PROBABILIDADE DO 

DIREITO – AUSÊNCIA - REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO 

PREENCHIDOS - RECURSO NÃO PROVIDO.Ausente a probabilidade do 

direito por não haver elementos que, por ora, demonstrem a intenção de 

contratação de empréstimo consignado em vez de CARTÃO de CRÉDITO, 

é inviável a concessão da TUTELA de urgência antecipada, já que não 

preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC. (N.U 

1008050-88.2018.8.11.0000, AGRAVO DE INSTRUMENTO, RUBENS DE 

OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 05/09/2018, Publicado no DJE 17/09/2018) O demandante 

requer a inversão do ônus da prova. Pela simples análise dos fatos, 

verifica-se que o Código de Defesa do Consumidor se aplica ao caso, uma 

vez que as partes amoldam-se perfeitamente aos conceitos de 

consumidor e fornecedor previstos na legislação supracitada. O artigo 6º, 

do Código de Defesa do Consumidor dispõe no inciso VIII, os requisitos 

para a concessão da inversão do ônus da prova, quais sejam: consumidor 

hipossuficiente e a verossimilhança da alegação do suplicante. Para a 

concessão do pleito é necessária a presença dos requisitos 

mencionados. No caso, constato que estão presentes os requisitos 

supramencionados. Assim, é necessária a concessão do pedido de 

inversão do ônus da prova, ante a clara hipossuficiência do consumidor 

frente ao requerido, que possui informação específica sobre os fatos. 

Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de urgência por ausência dos 

requisitos legais. Defiro o pedido de inversão do ônus da prova, devendo 

o requerido aportar ao feito o contrato celebrado entre as partes e as 

faturas no momento da apresentação da defesa. CITE-SE O DEMANTADO 

E Intimem-se as partes para comparecerem na audiência de conciliação. 

Consigno que a falta de comparecimento da parte requerida na audiência 

de conciliação importará em sua revelia e presunção de veracidade dos 

fatos alegados na inicial (art. 20 da Lei nº 9.099/95). Consigno, ainda, que 

o prazo de 05 (cinco) dias para a oferta de resposta fluirá a partir da 

audiência de conciliação, caso não haja composição amigável no referido 

ato. Advirto o autor que a ausência de comparecimento pessoal a 

audiência implicará na extinção do processo e arquivamento do feito, nos 

termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas 

custas processuais. Às providências. Dr. Júlio César Molina Duarte 

Monteiro Juiz de direito Juiz(a) de Direito
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(ADVOGADO(A))
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Magistrado(s):
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1002240-61.2020.8.11.0001. AUTOR: TANIA 

ROSANE DA SILVA ALMEIDA REU: O S INSTITUTO ODONTOLOGICO LTDA 

- ME DECISÃO Vistos em correição. Trata-se de Ação de Indenização por 

Danos Morais e Materiais formada pelas partes acima indicadas. O 

requerente aduz que realizou contrato com o suplicado relativo a serviços 

odontológicos, pelo valor de R$ 10.0700,00, parcelado em 12 vezes. 

Registra que o demandado não prestou os serviços, motivando a 

contratação de terceiro. Ressalta que o demandado inseriu seu nome no 

cartório de protesto. Requer, em tutela de urgência, a expedição de 

mandado para o Cartório do 4º Ofício para tornar sem efeito o protesto do 

cheque registrado em seu nome. Pleiteia, ainda, a inversão do ônus da 

prova. É o breve Relato. Fundamento e Decido. Para a concessão do 

pedido de urgência é imprescindível que a parte autora comprove os 

requisitos indicados no artigo 300, do CPC, quais sejam, a probabilidade do 

direito invocado e o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação. 

Compulsando os autos, constato que a pretensão do autor não merece 

prosperar. Verifica-se que a parte autora pretende o cancelamento do 

protesto registado junto ao 4º Serviço Notarial de Cuiabá-MT, porém, que 

não é cabível acolher o pleito em tutela de urgência, por vedação da Lei n. 

9.492/97. Ressalto que a Lei n. 9.492/97 prevê que o cancelamento do 

registro será efetuado por meio de sentença transitada em julgado. A 

propósito: Art. 25. A averbação de retificação de erros materiais pelo 

serviço poderá ser efetuada de ofício ou a requerimento do interessado, 

sob responsabilidade do Tabelião de Protesto de Títulos. § 1º Para a 

averbação da retificação será indispensável a apresentação do 

instrumento eventualmente expedido e de documentos que comprovem o 

erro. § 2º Não são devidos emolumentos pela averbação prevista neste 

artigo. Art. 26. O cancelamento do registro do protesto será solicitado 

diretamente no Tabelionato de Protesto de Títulos, por qualquer 

interessado, mediante apresentação do documento protestado, cuja cópia 

ficará arquivada. § 1º Na impossibilidade de apresentação do original do 

título ou documento de dívida protestado, será exigida a declaração de 

anuência, com identificação e firma reconhecida, daquele que figurou no 

registro de protesto como credor, originário ou por endosso translativo. § 

2º Na hipótese de protesto em que tenha figurado apresentante por 

endosso-mandato, será suficiente a declaração de anuência passada pelo 

credor endossante. § 3º O cancelamento do registro do protesto, se 

fundado em outro motivo que não no pagamento do título ou documento de 

dívida, será efetivado por determinação judicial, pagos os emolumentos 

devidos ao Tabelião. § 4º Quando a extinção da obrigação decorrer de 

processo judicial, o cancelamento do registro do protesto poderá ser 

solicitado com a apresentação da certidão expedida pelo Juízo 

processante, com menção do trânsito em julgado, que substituirá o título 

ou o documento de dívida protestado. § 5º O cancelamento do registro do 

protesto será feito pelo Tabelião titular, por seus Substitutos ou por 

Escrevente autorizado. § 6º Quando o protesto lavrado for registrado sob 

forma de microfilme ou gravação eletrônica, o termo do cancelamento será 

lançado em documento apartado, que será arquivado juntamente com os 

documentos que instruíram o pedido, e anotado no índice respectivo. Com 

isso, o indeferimento do pedido é medida que se impõe. Nesse sentido: 

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO COM 

PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PARA CANCELAMENTO DE 

PROTESTO - IMPOSSIBILIDADE - PROTESTO DE TÍTULO APÓS O 

VENCIMENTO - RETIRADA DO PROTESTO - RESPONSABILIDADE DO 

DEVEDOR - ARTIGO 26, LEI N°. 9.492/97 - RECURSO IMPROVIDO. O 

cancelamento provisório do protesto ou suspensão de seus efeitos, no 

âmbito da antecipação de tutela, é medida vedada, nos termos dos artigos 

30 e 34 da Lei nº. 9.492/97. Estando o devedor munido do documento de 
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quitação, pode ele próprio requerer, diretamente ao cartório, o 

cancelamento do protesto, mediante a simples exibição do título já quitado 

ou declaração de anuência, na forma prevista no mencionado artigo 26 da 

Lei n°. 9.492/97. (N.U 0002461-14.2010.8.11.0033, AI 99923/2010, 

DES.MÁRCIO VIDAL, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 15/02/2011, Publicado no DJE 03/03/2011). O 

demandante requer a inversão do ônus da prova. Pela simples análise dos 

fatos, verifica-se que o Código de Defesa do Consumidor se aplica ao 

caso, uma vez que as partes amoldam-se perfeitamente aos conceitos de 

consumidor e fornecedor previstos na legislação supracitada. O artigo 6º, 

do Código de Defesa do Consumidor dispõe no inciso VIII, os requisitos 

para a concessão da inversão do ônus da prova, quais sejam: consumidor 

hipossuficiente e a verossimilhança da alegação do suplicante. Para a 

concessão do pleito é necessária a presença dos requisitos 

mencionados. No caso, constato que estão presentes os requisitos 

supramencionados. Assim, é necessária a concessão do pedido de 

inversão do ônus da prova, ante a clara hipossuficiência do consumidor 

frente ao requerido, que possui informação específica sobre os fatos. 

Diante do exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, em 

razão da ausência dos requisitos legais. DEFIRO O PEDIDO DE INVERSÃO 

DO ÔNUS DA PROVA. Cite-se o requerido e intimem-se as partes para 

comparecerem na audiência de conciliação. Na carta de citação/intimação 

deverá constar advertência de que o não comparecimento da requerida na 

audiência de conciliação importará em sua revelia e presunção de 

veracidade dos fatos alegados na inicial (art. 20 da Lei nº 9.099/95). 

Consigne-se, ainda, que o prazo de 05 (cinco) dias para a oferta de 

resposta fluirá a partir da audiência de conciliação, caso não haja 

composição amigável no referido ato. Intime(m)-se o(a)(s) requerente(s), 

consignando no mandado que o não comparecimento pessoal a audiência, 

implicará na extinção do processo e arquivamento do feito, nos termos do 

art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais. Às providências. Dr. Júlio César Molina Duarte Monteiro Juiz 

de direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002537-68.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO VILAS BOAS SAMPAIO MACEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO SERGIO BARBOSA ROS OAB - MT17838/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1002537-68.2020.8.11.0001. REQUERENTE: 

BRUNO VILAS BOAS SAMPAIO MACEDO REQUERIDO: OI S/A DECISÃO 

Vistos em Correição Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais e 

Materiais formado pelas partes acima indicadas. O autor alega que o 

demandado inseriu seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, porém 

aduz que jamais celebrou contrato com a instituição de ensino. Requer, em 

tutela de urgência, a exclusão da restrição dos órgãos de proteção ao 

crédito. Pleiteia, ainda, a inversão do ônus da prova. É o Breve Relato. 

Fundamento e Decido. Para a concessão do pedido de urgência é 

imprescindível que a parte autora comprove os requisitos indicados no 

artigo 300, do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito invocado e o 

perigo de dano irreparável ou de difícil reparação. Compulsando os autos, 

constato que a pretensão do autor merece prosperar, visto que negou a 

existência da relação jurídica, restando evidente que se trata de prova 

negativa, sendo incabível atribuir ao demandante o ônus de demonstrar a 

irregularidade da cobrança. Ademais, não é razoável manter a restrição 

por dívida em discussão. O perigo de dano irreparável ou de difícil 

reparação também foi demonstrado, visto que impede o autor de realizar 

negociações no comércio. Registro que a concessão do pedido não causa 

qualquer prejuízo ao requerido por não excluir o suposto crédito. Assim, a 

concessão do pleito é medida que impõe. Nesse sentido: ESTADO DE 

MATO GROSSOTRIBUNAL DE JUSTIÇA QUARTA CÂMARA DE DIREITO 

P R I V A D O A G R A V O  D E  I N S T R U M E N T O  ( 2 0 2 )  N º 

1002755-36.2019.8.11.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - 

INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - 

ANTECIPAÇÃO DA TUTELA - DEFERIDA PELO JUÍZO SINGULAR - 

PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES - ADEQUAÇÃO - FIXADA 

MULTA DIÁRIA PARA CUMPRIMENTO DA DECISÃO - REDUÇÃO DO 

VALOR E LIMITAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - SOB PENA DE RETIRAR O 

CARÁTER COERCITIVO - RECURSO DESPROVIDO.É de se manter a 

decisão que concedeu a antecipação dos efeitos da tutela, na medida em 

que analisou devidamente a presença dos requisitos autorizadores para 

sua concessão. Mostra-se pertinente manter a imposição da multa diária, 

fixada em valor e prazo razoável, a fim de trazer efetividade à obrigação 

de exclusão do nome do autor dos órgãos de restrição ao crédito, 

sobretudo ao se considerar que é faculdade do Magistrado a aplicação de 

medidas coercitivas em caso de descumprimento de ordem judicial. (N.U 

1002755-36.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito 

Privado, Julgado em 12/06/2019, Publicado no DJE 17/06/2019). (Grifei) O 

demandante requer a inversão do ônus da prova. Pela simples análise dos 

fatos, verifica-se que o Código de Defesa do Consumidor se aplica ao 

caso, uma vez que as partes amoldam-se perfeitamente aos conceitos de 

consumidor e fornecedor previstos na legislação supracitada. O artigo 6º, 

do Código de Defesa do Consumidor dispõe no inciso VIII, os requisitos 

para a concessão da inversão do ônus da prova, quais sejam: consumidor 

hipossuficiente e a verossimilhança da alegação do suplicante. Para a 

concessão do pleito é necessária a presença dos requisitos 

mencionados. No caso, constato que estão presentes os requisitos 

supramencionados. Assim, é necessária a concessão do pedido de 

inversão do ônus da prova, ante a clara hipossuficiência do consumidor 

frente ao requerido, que possui informação específica sobre os fatos. 

Diante do exposto, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA para 

determinar que o requerido proceda a exclusão da restrição do nome do 

autor no rol de mal pagadores, no prazo de 05 dias, relativo ao débito em 

discussão, sob pena de multa fixa no valor de R$ 200,00 (duzentos reais). 

Defiro o pedido de inversão do ônus da prova, devendo juntar, no 

momento da apresentação da defesa, o contrato celebrado entre as 

partes. Cite-se o requerido e intimem-se as partes para comparecerem na 

audiência de conciliação. Na carta de citação/intimação deverá constar 

advertência de que o não comparecimento da requerida na audiência de 

conciliação importará em sua revelia e presunção de veracidade dos fatos 

alegados na inicial (art. 20 da Lei nº 9.099/95). Consigne-se, ainda, que o 

prazo de 05 (cinco) dias para a oferta de resposta fluirá a partir da 

audiência de conciliação, caso não haja composição amigável no referido 

ato. Intime(m)-se o(a)(s) requerente(s), consignando no mandado que o 

não comparecimento pessoal a audiência, implicará na extinção do 

processo e arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 

9.099/95, com a condenação nas custas processuais. Às providências. 

Dr. Júlio César Molina Duarte Monteiro Juiz de direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003578-70.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE LOURDES MORAIS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAUROZAN CARDOSO SILVA OAB - MT18725-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA (REU)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1003578-70.2020.8.11.0001. AUTOR: MARIA 

DE LOURDES MORAIS REU: SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 

DECISÃO Vistos em Correição Trata-se de Ação de Declaração de 

Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais formado pelas 

partes acima indicadas. O autor alega que o demandado efetua cobranças 

por meio de ligações telefônicas, porém aduz que jamais celebrou contrato 

com a empresa. Requer, em tutela de urgência, a abstenção de inclusão 

de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. Pleiteia, ainda, a inversão 

do ônus da prova. É o Breve Relato. Fundamento e Decido. Para a 

concessão do pedido de urgência é imprescindível que a parte autora 

comprove os requisitos indicados no artigo 300, do CPC, quais sejam, a 

probabilidade do direito invocado e o perigo de dano irreparável ou de 

difícil reparação. Compulsando os autos, constato que a pretensão do 
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autor merece prosperar, visto que negou a existência da relação jurídica, 

restando evidente que se trata de prova negativa, sendo incabível atribuir 

ao demandante o ônus de demonstrar a irregularidade da cobrança. O 

perigo de dano irreparável ou de difícil reparação também foi demonstrado, 

visto que a restrição impediria o autor de realizar negociações no 

comércio. Registro que a concessão do pedido não causa qualquer 

prejuízo ao requerido por não excluir o suposto crédito. Assim, a 

concessão do pleito é medida que impõe. Nesse sentido: ESTADO DE 

MATO GROSSOTRIBUNAL DE JUSTIÇA QUARTA CÂMARA DE DIREITO 

P R I V A D O A G R A V O  D E  I N S T R U M E N T O  ( 2 0 2 )  N º 

1002755-36.2019.8.11.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - 

INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - 

ANTECIPAÇÃO DA TUTELA - DEFERIDA PELO JUÍZO SINGULAR - 

PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES - ADEQUAÇÃO - FIXADA 

MULTA DIÁRIA PARA CUMPRIMENTO DA DECISÃO - REDUÇÃO DO 

VALOR E LIMITAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - SOB PENA DE RETIRAR O 

CARÁTER COERCITIVO - RECURSO DESPROVIDO.É de se manter a 

decisão que concedeu a antecipação dos efeitos da tutela, na medida em 

que analisou devidamente a presença dos requisitos autorizadores para 

sua concessão. Mostra-se pertinente manter a imposição da multa diária, 

fixada em valor e prazo razoável, a fim de trazer efetividade à obrigação 

de exclusão do nome do autor dos órgãos de restrição ao crédito, 

sobretudo ao se considerar que é faculdade do Magistrado a aplicação de 

medidas coercitivas em caso de descumprimento de ordem judicial. (N.U 

1002755-36.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito 

Privado, Julgado em 12/06/2019, Publicado no DJE 17/06/2019). (Grifei) O 

demandante requer a inversão do ônus da prova. Pela simples análise dos 

fatos, verifica-se que o Código de Defesa do Consumidor se aplica ao 

caso, uma vez que as partes amoldam-se perfeitamente aos conceitos de 

consumidor e fornecedor previstos na legislação supracitada. O artigo 6º, 

do Código de Defesa do Consumidor dispõe no inciso VIII, os requisitos 

para a concessão da inversão do ônus da prova, quais sejam: consumidor 

hipossuficiente e a verossimilhança da alegação do suplicante. Para a 

concessão do pleito é necessária a presença dos requisitos 

mencionados. No caso, constato que estão presentes os requisitos 

supramencionados. Assim, é necessária a concessão do pedido de 

inversão do ônus da prova, ante a clara hipossuficiência do consumidor 

frente ao requerido, que possui informação específica sobre os fatos. 

Diante do exposto, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA para 

determinar que o requerido ABSTENHA DE INCLUIR o nome do autor no rol 

de mal pagadores, sob pena de multa fixa no valor de R$ 200,00 

(duzentos reais). Defiro o pedido de inversão do ônus da prova, devendo 

juntar, no momento da apresentação da defesa, o contrato celebrado 

entre as partes. Cite-se o requerido e intimem-se as partes para 

comparecerem na audiência de conciliação. Na carta de citação/intimação 

deverá constar advertência de que o não comparecimento da requerida na 

audiência de conciliação importará em sua revelia e presunção de 

veracidade dos fatos alegados na inicial (art. 20 da Lei nº 9.099/95). 

Consigne-se, ainda, que o prazo de 05 (cinco) dias para a oferta de 

resposta fluirá a partir da audiência de conciliação, caso não haja 

composição amigável no referido ato. Intime(m)-se o(a)(s) requerente(s), 

consignando no mandado que o não comparecimento pessoal a audiência, 

implicará na extinção do processo e arquivamento do feito, nos termos do 

art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais. Às providências. Dr. Júlio César Molina Duarte Monteiro Juiz 

de direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002425-02.2020.8.11.0001
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Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1002425-02.2020.8.11.0001. REQUERENTE: 

RODRIGO LOPES MAGALHAES REQUERIDO: VRT FLA COMERCIO DE 

ROUPAS LTDA - EPP DECISÃO Vistos em Correição. Trata-se de Ação de 

Obrigação de Fazer c/c Danos Morais formado pelas partes acima 

indicadas. O demandante alega que, em 11/11/2019, adquiriu uma 

camiseta oficial do Flamengo pelo valor de R$ 277,50 e um boné pela 

quantia de R$ 90,00 para assistir à final da Libertadores. Aduz que, por 

ausência de letra e número, foi solicitado para aguardar o período de 15 

dias para personalizar a camiseta. Registra que decorreu o prazo, porém 

o demandado deixou de entregar o produto. Requer, em tutela de urgência, 

a intimação do demandado para entregar a camisete oficial do Flamengo 

personalizada com o nome e o número que deseja e a inversão do ônus 

da prova. É o Breve Relato. Fundamento e Decido. Para a concessão do 

pedido de urgência é imprescindível que a parte autora comprove os 

requisitos indicados no artigo 300, do CPC, quais sejam, a probabilidade do 

direito invocado e o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação. 

Compulsando os autos, constato que a pretensão do autor não merece 

prosperar, pois não comprovou a irregularidade praticada pelo 

demandado. Friso que inexiste qualquer indício de que o demandado não 

tenha entregue o produto. Posto isso, necessário aguardar a 

apresentação da defesa para aferir a veracidade das arguições 

elencadas na inicial. Ademais, inexiste prejuízo para o caso de concessão 

ao final. Com isso, verifico a ausência, neste momento, dos requisitos 

legais para a concessão do pleito. Nesse sentido: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO. 

VÍCIOS. SUBSTITUIÇÃO DO PRODUTO. TUTELA DE URGÊNCIA. 

REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO 

PROBATÓRIA. 1. O deferimento do pedido liminar está condicionado à 

demonstração da presença de elementos informadores suficientes que 

dispensam a normal dilação probatória. Significa dizer que os fundamentos 

de direito material devem ser verossímeis a ponto de autorizar que, em 

uma avaliação superficial da questão meritória, seja vislumbrada a 

probabilidade de provimento, sem o devido contraditório. 2. A necessidade 

de incursão no mérito da lide principal, com ampla dilação probatória, 

possivelmente até mesmo perícia para a comprovação dos vícios 

alegados, afasta o requisito consubstanciado na probabilidade de 

provimento do recurso. 3. Não cabe, em sede de agravo de instrumento, o 

aprofundamento nas provas dos autos, matéria que deverá ser 

devidamente esclarecida perante o Juízo de Primeiro Grau, respeitados os 

trâmites processuais. 4. Agravo de instrumento desprovido. (TJ-DF 

07183211220198070000 DF 0718321-12.2019.8.07.0000, Relator: 

HECTOR VALVERDE, Data de Julgamento: 27/11/2019, 1ª Turma Cível, 

Data de Publicação: Publicado no DJE : 11/12/2019 . Pág.: Sem Página 

Cadastrada.) O demandante requer a inversão do ônus da prova. Pela 

simples análise dos fatos, verifica-se que o Código de Defesa do 

Consumidor se aplica ao caso, uma vez que as partes amoldam-se 

perfeitamente aos conceitos de consumidor e fornecedor previstos na 

legislação supracitada. O artigo 6º, do Código de Defesa do Consumidor 

dispõe no inciso VIII, os requisitos para a concessão da inversão do ônus 

da prova, quais sejam: consumidor hipossuficiente e a verossimilhança da 

alegação do suplicante. Para a concessão do pleito é necessária a 

presença dos requisitos mencionados. No caso, constato que estão 

presentes os requisitos supramencionados. Assim, é necessária a 

concessão do pedido de inversão do ônus da prova, ante a clara 

hipossuficiência do consumidor frente ao requerido, que possui 

informação específica sobre os fatos. Diante do exposto, INDEFIRO O 

PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA por ausência dos requisitos legais. 

Defiro o pedido de inversão do ônus da prova. Cite-se o requerido e 

intimem-se as partes para comparecerem na audiência de conciliação. Na 

carta de citação/intimação deverá constar advertência de que o não 

comparecimento da requerida na audiência de conciliação importará em 

sua revelia e presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial (art. 

20 da Lei nº 9.099/95). Consigne-se, ainda, que o prazo de 05 (cinco) dias 

para a oferta de resposta fluirá a partir da audiência de conciliação, caso 

não haja composição amigável no referido ato. Intime(m)-se o(a)(s) 

requerente(s), consignando no mandado que o não comparecimento 

pessoal a audiência, implicará na extinção do processo e arquivamento do 

feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação 

nas custas processuais. Às providências. Dr. Júlio César Molina Duarte 

Monteiro Juiz de direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003013-09.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GREYCIANE CAROLINE DE FRANCA (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

ITALO FURTADO LUSTOSA DA SILVA OAB - MT13786-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1003013-09.2020.8.11.0001. REQUERENTE: 

GREYCIANE CAROLINE DE FRANCA REQUERIDO: VIA VAREJO S/A 

DECISÃO Vistos em correição. Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer 

c/c Danos Morais formado pelas partes acima indicadas. O demandante 

alega que, em 03/12/2019, adquiriu um ar condicionado LG SPLIT DUAL 

INV. Da empresa requerida, através de sua página na internet. Registra 

que o prazo da entrega era até o dia 14/12/2019. Sustenta que o 

demandado deixou de efetuar a entrega do produto por falta de estoque. 

Requer, em tutela de urgência, a intimação do demandado para entregar o 

produto e a inversão do ônus da prova. É o Breve Relato. Fundamento e 

Decido. Para a concessão do pedido de urgência é imprescindível que a 

parte autora comprove os requisitos indicados no artigo 300, do CPC, 

quais sejam, a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano 

irreparável ou de difícil reparação. Compulsando os autos, constato que a 

pretensão do autor merece prosperar. Verifica-se que o requerente 

adquiriu o ar condicionado LG SPLIT DUAL INV da empresa requerida. A 

própria empresa reconheceu no Procon o atraso na entrega do produto ao 

solicitar a dilação de prazo de 16 dias. Com isso, constato que o 

demandante demonstrou, neste momento, a irregularidade praticada pelo 

suplicado, em razão da ausência de entrega do produto. O perigo de dano 

é evidente, pois o produto é essencial ao dia-a-dia das pessoas, restando 

evidente o prejuízo do autor para o caso de concessão ao final. Deste 

modo, verifico que o demandante comprovou os requisitos legais para a 

concessão do pedido de urgência. Nesse sentido: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E 

MATERIAIS C/C RESCISÃO DE CONTRATO –DEMONSTRAÇÃO DE DEFEITO 

DO VEÍCULO FABRICADO E VENDIDO PELAS RÉS E ADQUIRIDO PELO 

AUTOR – PROVA INEQUÍVOCA DAS ALEGAÇÕES – PEDIDO DE 

ANTECIPAÇÃO DA TUTELA DEFERIDO PARA DETERMINAR A 

SUBSTITUIÇÃO DO VEÍCULO POR OUTRO SIMILAR, SOB PENA DE MULTA 

DIÁRIA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE A MONTADORA E A 

CONCESSIONÁRIA CREDENCIADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO. 1. O art. 300, caput, do CPC/2015, estabelece que a “tutela 

de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo.” 2. Demonstrado o defeito que torna o automóvel impróprio para 

o fim que se destina, ou demonstrado que este não foi sanado pela 

fabricante no prazo máximo de 30 dias, o deferimento do pedido de 

antecipação da tutela para determinar a substituição do veículo por outro 

similar, sob pena de multa diária, é medida que se impõe (CPC, art. 300, 

caput, c/c CDC, art. 18, §1º, I). 3. “(...) são solidariamente responsáveis a 

montadora de veículos e a concessionária credenciada nos casos em que 

comprovado o vício do produto” (STJ - Terceira Turma - AgInt no AREsp 

968.733/SP - Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA – j. 21/02/2017 

- DJe 02/03/2017). 4. Possível e cabível a fixação de multa diária por 

expressa previsão do art. 537, caput, do CPC/15. 5. A redução da multa 

somente é possível quando o valor se mostra excessivo, ou quando 

demonstrada a impossibilidade de satisfação mercê de fatores 

supervenientes (motivos de força maior, legítimo impedimento etc.), ou 

ainda quando demonstrada a incapacidade econômica e financeira do 

destinatário da ordem. (JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/12/2018, Publicado no DJE 10/12/2018) 

Sobre o pedido de inversão do ônus da prova, constato que também 

merece acolhimento. O artigo 6º, do Código de Defesa do Consumidor 

dispõe no inciso VIII, os requisitos para a concessão da inversão do ônus 

da prova, quais sejam: consumidor hipossuficiente e a verossimilhança da 

alegação do suplicante. Para a concessão do pleito é necessária a 

presença dos requisitos mencionados. No caso, constato que estão 

presentes os requisitos supramencionados. Assim, é necessária a 

concessão do pedido de inversão do ônus da prova, ante a clara 

hipossuficiência do consumidor frente ao requerido, que possui 

informação específica sobre os fatos. Posto isso, defiro o pedido de 

inversão do ônus da prova. Diante do exposto, DEFIRO O PEDIDO DE 

TUTELA DE URGÊNCIA e determino que o requerido realize a entrega do 

produto indicado na nota fiscal, no prazo de 05 (cinco) dias. Fixo multa no 

valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) para o caso de descumprimento 

desta decisão. Não se trata de multa diária. Defiro o pedido de inversão do 

ônus da prova. Cite-se o requerido e intimem-se as partes para 

comparecerem na audiência de conciliação. Na carta de citação/intimação 

deverá constar advertência de que o não comparecimento da requerida na 

audiência de conciliação importará em sua revelia e presunção de 

veracidade dos fatos alegados na inicial (art. 20 da Lei nº 9.099/95). 

Consigne-se, ainda, que o prazo de 05 (cinco) dias para a oferta de 

resposta fluirá a partir da audiência de conciliação, caso não haja 

composição amigável no referido ato. Intime(m)-se o(a)(s) requerente(s), 

consignando no mandado que o não comparecimento pessoal a audiência, 

implicará na extinção do processo e arquivamento do feito, nos termos do 

art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais. Às providências. Dr. Júlio César Molina Duarte Monteiro Juiz 

de direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003835-95.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RENNAN ALBUQUERQUE DE MELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAROLINE PEREIRA DE MIRANDA OAB - MT24110/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA (REQUERIDO)

ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1003835-95.2020.8.11.0001. REQUERENTE: 

RENNAN ALBUQUERQUE DE MELO REQUERIDO: ELETROMAR MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS LTDA, ELETROMAR MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS LTDA DECISÃO Vistos em Correição. Trata-se de 

Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais formado pelas partes 

acima indicadas. O demandante alega que, em 08/01/2020, adquiriu um 

guarda-roupa da empresa demandada pelo valor de R$ 1.799,00. Registra 

que o prazo da entrega era de 10 dias. Sustenta que o demandado deixou 

de efetuar a entrega do produto. Requer, em tutela de urgência, a 

intimação do demandado para entregar o produto e a inversão do ônus da 

prova. É o Breve Relato. Fundamento e Decido. Para a concessão do 

pedido de urgência é imprescindível que a parte autora comprove os 

requisitos indicados no artigo 300, do CPC, quais sejam, a probabilidade do 

direito invocado e o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação. 

Compulsando os autos, constato que a pretensão do autor não merece 

prosperar, pois não comprovou a irregularidade praticada pelo 

demandado. Friso que inexiste qualquer indício de que o demandado não 

tenha entregue o produto. Posto isso, necessário aguardar a 

apresentação da defesa para aferir a veracidade das arguições 

elencadas na inicial. Ademais, inexiste prejuízo para o caso de concessão 

ao final. Com isso, verifico a ausência, neste momento, dos requisitos 

legais para a concessão do pleito. Nesse sentido: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO. 

VÍCIOS. SUBSTITUIÇÃO DO PRODUTO. TUTELA DE URGÊNCIA. 

REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO 

PROBATÓRIA. 1. O deferimento do pedido liminar está condicionado à 

demonstração da presença de elementos informadores suficientes que 

dispensam a normal dilação probatória. Significa dizer que os fundamentos 

de direito material devem ser verossímeis a ponto de autorizar que, em 

uma avaliação superficial da questão meritória, seja vislumbrada a 

probabilidade de provimento, sem o devido contraditório. 2. A necessidade 

de incursão no mérito da lide principal, com ampla dilação probatória, 

possivelmente até mesmo perícia para a comprovação dos vícios 

alegados, afasta o requisito consubstanciado na probabilidade de 

provimento do recurso. 3. Não cabe, em sede de agravo de instrumento, o 

aprofundamento nas provas dos autos, matéria que deverá ser 

devidamente esclarecida perante o Juízo de Primeiro Grau, respeitados os 

trâmites processuais. 4. Agravo de instrumento desprovido. (TJ-DF 

07183211220198070000 DF 0718321-12.2019.8.07.0000, Relator: 

HECTOR VALVERDE, Data de Julgamento: 27/11/2019, 1ª Turma Cível, 

Data de Publicação: Publicado no DJE : 11/12/2019 . Pág.: Sem Página 

Cadastrada.) O demandante requer a inversão do ônus da prova. Pela 
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simples análise dos fatos, verifica-se que o Código de Defesa do 

Consumidor se aplica ao caso, uma vez que as partes amoldam-se 

perfeitamente aos conceitos de consumidor e fornecedor previstos na 

legislação supracitada. O artigo 6º, do Código de Defesa do Consumidor 

dispõe no inciso VIII, os requisitos para a concessão da inversão do ônus 

da prova, quais sejam: consumidor hipossuficiente e a verossimilhança da 

alegação do suplicante. Para a concessão do pleito é necessária a 

presença dos requisitos mencionados. No caso, constato que estão 

presentes os requisitos supramencionados. Assim, é necessária a 

concessão do pedido de inversão do ônus da prova, ante a clara 

hipossuficiência do consumidor frente ao requerido, que possui 

informação específica sobre os fatos. Diante do exposto, INDEFIRO O 

PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA por ausência dos requisitos legais. 

Defiro o pedido de inversão do ônus da prova. Cite-se o requerido e 

intimem-se as partes para comparecerem na audiência de conciliação. Na 

carta de citação/intimação deverá constar advertência de que o não 

comparecimento da requerida na audiência de conciliação importará em 

sua revelia e presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial (art. 

20 da Lei nº 9.099/95). Consigne-se, ainda, que o prazo de 05 (cinco) dias 

para a oferta de resposta fluirá a partir da audiência de conciliação, caso 

não haja composição amigável no referido ato. Intime(m)-se o(a)(s) 

requerente(s), consignando no mandado que o não comparecimento 

pessoal a audiência, implicará na extinção do processo e arquivamento do 

feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação 

nas custas processuais. Às providências. Dr. Júlio César Molina Duarte 

Monteiro Juiz de direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003855-86.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIDIOMAR DA SILVA RIBEIRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARLOS LOCK OAB - MT16828-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1003855-86.2020.8.11.0001. AUTOR: 

CLEIDIOMAR DA SILVA RIBEIRO REU: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A DECISÃO Vistos em correição Trata-se 

de AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO LIMINAR formada pelas 

partes acima indicadas. O demandante alega que possui a unidade 

consumidora n. 6/282394-6. Registra que, em junho de 2019, ocorreu um 

acidente de veículo, que derrubou o poste que alimenta seu imóvel e de um 

vizinho. Sustenta que o demandado compareceu no local e realizou a 

instalação de novo poste, porém informou que efetuaria, posteriormente, a 

instalação do medidor de energia. Assegura que, em 27/01/2020, o 

demandado efetuou a suspensão dos serviços em razão da cobrança da 

multa no valor aproximado de R$ 12.000,00 por desvio de energia. Requer, 

em tutela de urgência, a abstenção de cobrança dos débitos, bem como 

de suspender o fornecimento do serviço ou o seu restabelecimento, caso 

tenha sido suspenso. Requer, ainda, a inversão do ônus da prova. É o 

breve Relato. Fundamento e Decido. Para a concessão do pedido de 

urgência é imprescindível que a parte autora comprove os requisitos 

indicados no artigo 300, do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito 

invocado e o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação. 

Compulsando os autos, constato que a pretensão do autor merece 

prosperar, porquanto negou a existência da dívida, sendo incabível atribuir 

ao demandante o ônus de provar a irregularidade da cobrança por se 

tratar de prova negativa. Ressalto que o deferimento do pedido de 

urgência não causa prejuízo para a demandada, uma vez que não exclui o 

crédito. Deste modo, constato que o requerente demonstrou, neste 

momento, a probabilidade do direito invocado. O perigo de dano é evidente, 

uma vez que a concessão do pleito ao final ocasionará prejuízo para a 

parte por se tratar de serviço essencial. Nesse sentido: PODER 

JUDICIÁRIO DE MATO GROSSOTRIBUNAL DE JUSTIÇA 

1001035-34.2019.8.11.0000AGRAVANTE: IVANEA GRIGORIO VIDAL 

CASTRO AGRAVADO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS 

FILHOEMENTAAGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - ENERGIA ELÉTRICA - TUTELA DE URGÊNCIA – 

DETERMINAÇÃO DE NÃO SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DO SERVIÇO - 

ART. 300 DO CPC - REQUISITOS PRESENTES – DECLARAÇÃO DE DÍVIDA 

INEXISTENTE – INVIABILIDADE EM COGNIÇÃO SUMÁRIA -RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO.Tratando-se de suposto débito pretérito de 

consumo de ENERGIA elétrica e verificada a DISCREPÂNCIA nas faturas 

nos meses subsequentes, é cabível o deferimento de tutela de urgência 

para que a concessionária se abstenha de suspender o serviço.A 

declaração de inexistência da dívida só é viável após investigação 

aprofundada em instrução processual. (N.U 1001035-34.2019.8.11.0000, 

CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE 

OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 

27/03/2019, Publicado no DJE 01/04/2019) O demandante requer a 

inversão do ônus da prova. Pela simples análise dos fatos, verifica-se que 

o Código de Defesa do Consumidor se aplica ao caso, uma vez que as 

partes amoldam-se perfeitamente aos conceitos de consumidor e 

fornecedor previstos na legislação supracitada. O artigo 6º, do Código de 

Defesa do Consumidor dispõe no inciso VIII, os requisitos para a 

concessão da inversão do ônus da prova, quais sejam: consumidor 

hipossuficiente e a verossimilhança da alegação do suplicante. Para a 

concessão do pleito é necessária a presença dos requisitos 

mencionados. No caso, constato que estão presentes os requisitos 

supramencionados. Assim, é necessária a concessão do pedido de 

inversão do ônus da prova, ante a clara hipossuficiência do consumidor 

frente ao requerido, que possui informação específica sobre os fatos. 

Diante do exposto, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA e 

determino que o requerido: I- A abstenção de suspensão de energia 

elétrica na unidade consumidora n. 6/282394-6, referente aos débitos em 

discussão. Ou, caso tenha sido suspenso, proceder o imediato 

restabelecimento. II- Abstenha de efetuar a cobrança dos débitos em 

discussão. Fixo multa no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) para o caso 

de descumprimento desta decisão. Não se trata de multa diária. Defiro o 

pedido de inversão do ônus da prova, devendo o requerido juntar, no 

momento da apresentação da defesa, o TOI e demais documentos que 

instruíram a recuperação do consumo de energia. Cite-se o requerido e 

intimem-se as partes para comparecerem na audiência de conciliação. Na 

carta de citação/intimação deverá constar advertência de que o não 

comparecimento da requerida na audiência de conciliação importará em 

sua revelia e presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial (art. 

20 da Lei nº 9.099/95). Consigne-se, ainda, que o prazo de 05 (cinco) dias 

para a oferta de resposta fluirá a partir da audiência de conciliação, caso 

não haja composição amigável no referido ato. Intime(m)-se o(a)(s) 

requerente(s), consignando no mandado que o não comparecimento 

pessoal a audiência, implicará na extinção do processo e arquivamento do 

feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação 

nas custas processuais. Às providências. Dr. Júlio César Molina Duarte 

Monteiro Juiz de direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003625-44.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELICA ELOISA MONTEIRO MACIEL (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1003625-44.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: ANGELICA ELOISA MONTEIRO MACIEL REQUERIDO: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Vistos em 

correição. Trata-se de TERMO DE RECLAMAÇÃO proposta por ANGELICA 

ELOISA MONTEIRO MACIEL, em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. O demandante alega que a reclamada 

está realizando cobranças indevidas em relação ao consumo de sua 

unidade consumidora. Requer, em tutela de urgência, que a reclamada se 

abstenha de realizar o corte do fornecimento de energia elétrica em sua 

residência. É o breve Relato. Fundamento e Decido. Para a concessão do 

pedido de urgência é imprescindível que a parte autora comprove os 

requisitos indicados no artigo 300, do CPC, quais sejam, a probabilidade do 

direito invocado e o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação. 

Compulsando os autos, constato que a pretensão do autor merece 
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prosperar, porquanto negou a existência da dívida, sendo incabível atribuir 

ao demandante o ônus de provar a irregularidade da cobrança por se 

tratar de prova negativa. Além disso, há indícios de irregularidade da 

cobrança, tendo em vista que alega que a cobrança é indevida. Com isso, 

o requerente demonstrou, neste momento, a probabilidade do direito 

invocado. O perigo de dano é evidente, uma vez que a concessão do 

pleito ao final ocasionará prejuízo para a parte por se tratar de serviço 

essencial. Ressalto que o deferimento do pedido de urgência não causa 

prejuízo para a demandada, uma vez que não exclui o crédito. Nesse 

sentido: PODER JUDICIÁRIO DE MATO GROSSOTRIBUNAL DE JUSTIÇA 

1001035-34.2019.8.11.0000AGRAVANTE: IVANEA GRIGORIO VIDAL 

CASTRO AGRAVADO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS 

FILHOEMENTAAGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - ENERGIA ELÉTRICA - TUTELA DE URGÊNCIA – 

DETERMINAÇÃO DE NÃO SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DO SERVIÇO - 

ART. 300 DO CPC - REQUISITOS PRESENTES – DECLARAÇÃO DE DÍVIDA 

INEXISTENTE – INVIABILIDADE EM COGNIÇÃO SUMÁRIA -RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. Tratando-se de suposto débito pretérito de 

consumo de ENERGIA elétrica e verificada a DISCREPÂNCIA nas faturas 

nos meses subsequentes, é cabível o deferimento de tutela de urgência 

para que a concessionária se abstenha de suspender o serviço. A 

declaração de inexistência da dívida só é viável após investigação 

aprofundada em instrução processual. (N.U 1001035-34.2019.8.11.0000, 

CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE 

OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 

27/03/2019, Publicado no DJE 01/04/2019) O requerente pleiteia a inversão 

do ônus da prova. Pela simples análise dos fatos, verifica-se que o Código 

de Defesa do Consumidor se aplica ao caso, uma vez que as partes 

amoldam-se perfeitamente aos conceitos de consumidor e fornecedor 

previstos na legislação supracitada. Friso que o requerente se enquadra 

como destinatária final no vertente caso. O artigo 6º, do Código de Defesa 

do Consumidor dispõe no inciso VIII, os requisitos para a concessão da 

inversão do ônus da prova, quais sejam: consumidor hipossuficiente e a 

verossimilhança da alegação do suplicante. Para a concessão do pleito é 

necessária a presença dos requisitos mencionados. No caso, constato 

que estão presentes os requisitos supramencionados, uma vez que o 

fornecedor possui melhores condições técnicas ou econômicas pra 

produzir provas, sendo imprescindível a inversão do ônus para a 

igualdade entre as partes. Diante do exposto, DEFIRO O PEDIDO DE 

TUTELA DE URGÊNCIA e determino que o requerido se abstenha de 

efetuar o corte do fornecimento de energia elétrica na residência do autor, 

UNIDADE CONSUMIDORA N. 6/345019-4 em relação ao débito em 

discussão. Ressalto que a liminar concedida, não abrange cobranças que 

advirem posteriormente, devido ao uso dos serviços. Fixo multa no valor 

de R$ 200,00 (duzentos reais) por dia para o caso de descumprimento 

desta decisão, até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Defiro o pedido 

de inversão do ônus da prova, devendo o demandado comprovar a 

regularidade da cobrança. Cite-se o requerido e intimem-se as partes para 

comparecerem na audiência de conciliação. Na carta de citação/intimação 

deverá constar advertência de que o não comparecimento da requerida na 

audiência de conciliação importará em sua revelia e presunção de 

veracidade dos fatos alegados na inicial (art. 20 da Lei nº 9.099/95). 

Consigne-se, ainda, que o prazo de 05 (cinco) dias para a oferta de 

resposta fluirá a partir da audiência de conciliação, caso não haja 

composição amigável no referido ato. Intime(m)-se o(a)(s) requerente(s), 

consignando no mandado que o não comparecimento pessoal a audiência, 

implicará na extinção do processo e arquivamento do feito, nos termos do 

art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais. Às providências. Dr. Júlio César Molina Duarte Monteiro Juiz 

de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1003695-61.2020.8.11.0001. 

AUTOR: BALBINA GONCALVES DE ARAUJO MAGALHAES REU: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. 

Trata-se de AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO 

DE LIMINAR proposta por BALBINA GONÇALVES DE ARAÚJO 

MAGALHÃES, em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. O demandante alega que ocorreu a 

suspenção do fornecimento de energia elétrica em sua residência, alui que 

a suspensão é indevida. Requer, em tutela de urgência, o 

restabelecimento do fornecimento de energia elétrica em sua residência. É 

o breve Relato. Fundamento e Decido. Para a concessão do pedido de 

urgência é imprescindível que a parte autora comprove os requisitos 

indicados no artigo 300, do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito 

invocado e o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação. 

Compulsando os autos, constato que a pretensão do autor merece 

prosperar, porquanto juntou comprovante de pagamento do débito em 

aberto. Com isso, o requerente demonstrou, neste momento, a 

probabilidade do direito invocado. O perigo de dano é evidente, uma vez 

que a concessão do pleito ao final ocasionará prejuízo para a parte por se 

tratar de serviço essencial. Ressalto que o deferimento do pedido de 

urgência não causa prejuízo para a demandada, uma vez que não exclui o 

crédito. Nesse sentido: PODER JUDICIÁRIO DE MATO GROSSOTRIBUNAL 

DE JUSTIÇA 1001035-34.2019.8.11.0000AGRAVANTE: IVANEA GRIGORIO 

VIDAL CASTRO AGRAVADO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS 

FILHOEMENTAAGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - ENERGIA ELÉTRICA - TUTELA DE URGÊNCIA – 

DETERMINAÇÃO DE NÃO SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DO SERVIÇO - 

ART. 300 DO CPC - REQUISITOS PRESENTES – DECLARAÇÃO DE DÍVIDA 

INEXISTENTE – INVIABILIDADE EM COGNIÇÃO SUMÁRIA -RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. Tratando-se de suposto débito pretérito de 

consumo de ENERGIA elétrica e verificada a DISCREPÂNCIA nas faturas 

nos meses subsequentes, é cabível o deferimento de tutela de urgência 

para que a concessionária se abstenha de suspender o serviço. A 

declaração de inexistência da dívida só é viável após investigação 

aprofundada em instrução processual. (N.U 1001035-34.2019.8.11.0000, 

CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE 

OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 

27/03/2019, Publicado no DJE 01/04/2019) O requerente pleiteia a inversão 

do ônus da prova. Pela simples análise dos fatos, verifica-se que o Código 

de Defesa do Consumidor se aplica ao caso, uma vez que as partes 

amoldam-se perfeitamente aos conceitos de consumidor e fornecedor 

previstos na legislação supracitada. Friso que o requerente se enquadra 

como destinatária final no vertente caso. O artigo 6º, do Código de Defesa 

do Consumidor dispõe no inciso VIII, os requisitos para a concessão da 

inversão do ônus da prova, quais sejam: consumidor hipossuficiente e a 

verossimilhança da alegação do suplicante. Para a concessão do pleito é 

necessária a presença dos requisitos mencionados. No caso, constato 

que estão presentes os requisitos supramencionados, uma vez que o 

fornecedor possui melhores condições técnicas ou econômicas pra 

produzir provas, sendo imprescindível a inversão do ônus para a 

igualdade entre as partes. Diante do exposto, DEFIRO O PEDIDO DE 

TUTELA DE URGÊNCIA e determino o restabelecimento do fornecimento de 

energia elétrica na residência do autor imediatamente. Ressalto que a 

liminar concedida, não abrange cobranças que advirem posteriormente, 

devido ao uso dos serviços. Fixo multa no valor de R$ 200,00 (duzentos 

reais) por dia para o caso de descumprimento desta decisão, até o limite 

de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Defiro o pedido de inversão do ônus da 

prova, devendo o demandado comprovar a regularidade da cobrança. 

Cite-se o requerido e intimem-se as partes para comparecerem na 

audiência de conciliação. Na carta de citação/intimação deverá constar 

advertência de que o não comparecimento da requerida na audiência de 

conciliação importará em sua revelia e presunção de veracidade dos fatos 

alegados na inicial (art. 20 da Lei nº 9.099/95). Consigne-se, ainda, que o 

prazo de 05 (cinco) dias para a oferta de resposta fluirá a partir da 

audiência de conciliação, caso não haja composição amigável no referido 

ato. Intime(m)-se o(a)(s) requerente(s), consignando no mandado que o 

não comparecimento pessoal a audiência, implicará na extinção do 

processo e arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 

9.099/95, com a condenação nas custas processuais. Às providências. 

Dr. Júlio César Molina Duarte Monteiro Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1002430-24.2020.8.11.0001. AUTOR: MARIA 

TOZI SANCIAO REU: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTOS DECISÃO Vistos em Correição Trata-se de Ação de 

Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais 

formado pelas partes acima indicadas. O autor alega que o demandado 

inseriu seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, porém aduz que o 

pagamento do contrato é realizado por desconto em folha de pagamento. 

Requer, em tutela de urgência, a exclusão da restrição dos órgãos de 

proteção ao crédito. Pleiteia, ainda, a inversão do ônus da prova. É o 

Breve Relato. Fundamento e Decido. Para a concessão do pedido de 

urgência é imprescindível que a parte autora comprove os requisitos 

indicados no artigo 300, do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito 

invocado e o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação. 

Compulsando os autos, constato que a pretensão do autor merece 

prosperar, visto que há indícios de irregularidade da restrição, em razão 

do pagamento por meio de débito automático. O perigo de dano irreparável 

ou de difícil reparação também foi demonstrado, visto que impede o autor 

de realizar negociações no comércio. Registro que a concessão do pedido 

não causa qualquer prejuízo ao requerido por não excluir o suposto 

crédito. Assim, a concessão do pleito é medida que impõe. Nesse sentido: 

ESTADO DE MATO GROSSOTRIBUNAL DE JUSTIÇA QUARTA CÂMARA 

DE DIREITO PRIVADOAGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 

1002755-36.2019.8.11.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - 

INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - 

ANTECIPAÇÃO DA TUTELA - DEFERIDA PELO JUÍZO SINGULAR - 

PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES - ADEQUAÇÃO - FIXADA 

MULTA DIÁRIA PARA CUMPRIMENTO DA DECISÃO - REDUÇÃO DO 

VALOR E LIMITAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - SOB PENA DE RETIRAR O 

CARÁTER COERCITIVO - RECURSO DESPROVIDO.É de se manter a 

decisão que concedeu a antecipação dos efeitos da tutela, na medida em 

que analisou devidamente a presença dos requisitos autorizadores para 

sua concessão. Mostra-se pertinente manter a imposição da multa diária, 

fixada em valor e prazo razoável, a fim de trazer efetividade à obrigação 

de exclusão do nome do autor dos órgãos de restrição ao crédito, 

sobretudo ao se considerar que é faculdade do Magistrado a aplicação de 

medidas coercitivas em caso de descumprimento de ordem judicial. (N.U 

1002755-36.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito 

Privado, Julgado em 12/06/2019, Publicado no DJE 17/06/2019). (Grifei) O 

demandante requer a inversão do ônus da prova. Pela simples análise dos 

fatos, verifica-se que o Código de Defesa do Consumidor se aplica ao 

caso, uma vez que as partes amoldam-se perfeitamente aos conceitos de 

consumidor e fornecedor previstos na legislação supracitada. O artigo 6º, 

do Código de Defesa do Consumidor dispõe no inciso VIII, os requisitos 

para a concessão da inversão do ônus da prova, quais sejam: consumidor 

hipossuficiente e a verossimilhança da alegação do suplicante. Para a 

concessão do pleito é necessária a presença dos requisitos 

mencionados. No caso, constato que estão presentes os requisitos 

supramencionados. Assim, é necessária a concessão do pedido de 

inversão do ônus da prova, ante a clara hipossuficiência do consumidor 

frente ao requerido, que possui informação específica sobre os fatos. 

Diante do exposto, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA para 

determinar que o requerido proceda a exclusão da restrição do nome do 

autor no rol de mal pagadores, no prazo de 05 dias, relativo ao débito em 

discussão, sob pena de multa fixa no valor de R$ 200,00 (duzentos reais). 

Defiro o pedido de inversão do ônus da prova, devendo juntar, no 

momento da apresentação da defesa, o documento hábil para demonstrar 

a inadimplência do autor. Cite-se o requerido e intimem-se as partes para 

comparecerem na audiência de conciliação. Na carta de citação/intimação 

deverá constar advertência de que o não comparecimento da requerida na 

audiência de conciliação importará em sua revelia e presunção de 

veracidade dos fatos alegados na inicial (art. 20 da Lei nº 9.099/95). 

Consigne-se, ainda, que o prazo de 05 (cinco) dias para a oferta de 

resposta fluirá a partir da audiência de conciliação, caso não haja 

composição amigável no referido ato. Intime(m)-se o(a)(s) requerente(s), 

consignando no mandado que o não comparecimento pessoal a audiência, 

implicará na extinção do processo e arquivamento do feito, nos termos do 

art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais. Às providências. Dr. Júlio César Molina Duarte Monteiro Juiz 

de direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1002763-73.2020.8.11.0001. AUTOR: 

CLEONILSON COSTA LEITE REQUERIDO: BANCO DAYCOVAL S/A 

DECISÃO Vistos em Correição Trata-se de Ação de Declaratória de 

Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais formado pelas 

partes acima indicadas. O autor alega que o demandado inseriu seu nome 

nos órgãos de proteção ao crédito, porém aduz que o pagamento do 

contrato é realizado por desconto em folha de pagamento. Requer, em 

tutela de urgência, a exclusão da restrição dos órgãos de proteção ao 

crédito. Pleiteia, ainda, a inversão do ônus da prova. É o Breve Relato. 

Fundamento e Decido. Para a concessão do pedido de urgência é 

imprescindível que a parte autora comprove os requisitos indicados no 

artigo 300, do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito invocado e o 

perigo de dano irreparável ou de difícil reparação. Compulsando os autos, 

constato que a pretensão do autor merece prosperar, visto que há indícios 

de irregularidade da restrição, em razão do pagamento por meio de débito 

automático. O perigo de dano irreparável ou de difícil reparação também foi 

demonstrado, visto que impede o autor de realizar negociações no 

comércio. Registro que a concessão do pedido não causa qualquer 

prejuízo ao requerido por não excluir o suposto crédito. Assim, a 

concessão do pleito é medida que impõe. Nesse sentido: ESTADO DE 

MATO GROSSOTRIBUNAL DE JUSTIÇA QUARTA CÂMARA DE DIREITO 

P R I V A D O A G R A V O  D E  I N S T R U M E N T O  ( 2 0 2 )  N º 

1002755-36.2019.8.11.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - 

INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - 

ANTECIPAÇÃO DA TUTELA - DEFERIDA PELO JUÍZO SINGULAR - 

PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES - ADEQUAÇÃO - FIXADA 

MULTA DIÁRIA PARA CUMPRIMENTO DA DECISÃO - REDUÇÃO DO 

VALOR E LIMITAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - SOB PENA DE RETIRAR O 

CARÁTER COERCITIVO - RECURSO DESPROVIDO.É de se manter a 

decisão que concedeu a antecipação dos efeitos da tutela, na medida em 

que analisou devidamente a presença dos requisitos autorizadores para 

sua concessão. Mostra-se pertinente manter a imposição da multa diária, 

fixada em valor e prazo razoável, a fim de trazer efetividade à obrigação 

de exclusão do nome do autor dos órgãos de restrição ao crédito, 

sobretudo ao se considerar que é faculdade do Magistrado a aplicação de 

medidas coercitivas em caso de descumprimento de ordem judicial. (N.U 

1002755-36.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito 

Privado, Julgado em 12/06/2019, Publicado no DJE 17/06/2019). (Grifei) O 

demandante requer a inversão do ônus da prova. Pela simples análise dos 

fatos, verifica-se que o Código de Defesa do Consumidor se aplica ao 

caso, uma vez que as partes amoldam-se perfeitamente aos conceitos de 

consumidor e fornecedor previstos na legislação supracitada. O artigo 6º, 

do Código de Defesa do Consumidor dispõe no inciso VIII, os requisitos 

para a concessão da inversão do ônus da prova, quais sejam: consumidor 

hipossuficiente e a verossimilhança da alegação do suplicante. Para a 

concessão do pleito é necessária a presença dos requisitos 
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mencionados. No caso, constato que estão presentes os requisitos 

supramencionados. Assim, é necessária a concessão do pedido de 

inversão do ônus da prova, ante a clara hipossuficiência do consumidor 

frente ao requerido, que possui informação específica sobre os fatos. 

Diante do exposto, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA para 

determinar que o requerido proceda a exclusão da restrição do nome do 

autor no rol de mal pagadores, no prazo de 05 dias, relativo ao débito em 

discussão, sob pena de multa fixa no valor de R$ 200,00 (duzentos reais). 

Defiro o pedido de inversão do ônus da prova, devendo juntar, no 

momento da apresentação da defesa, o documento hábil para demonstrar 

a inadimplência do autor. Cite-se o requerido e intimem-se as partes para 

comparecerem na audiência de conciliação. Na carta de citação/intimação 

deverá constar advertência de que o não comparecimento da requerida na 

audiência de conciliação importará em sua revelia e presunção de 

veracidade dos fatos alegados na inicial (art. 20 da Lei nº 9.099/95). 

Consigne-se, ainda, que o prazo de 05 (cinco) dias para a oferta de 

resposta fluirá a partir da audiência de conciliação, caso não haja 

composição amigável no referido ato. Intime(m)-se o(a)(s) requerente(s), 

consignando no mandado que o não comparecimento pessoal a audiência, 

implicará na extinção do processo e arquivamento do feito, nos termos do 

art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais. Às providências. Dr. Júlio César Molina Duarte Monteiro Juiz 

de direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1001084-38.2020.8.11.0001. REQUERENTE: 

ELIETE SILVA DA COSTA REQUERIDO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO 

S.A. DECISÃO Vistos em Correição Trata-se de Ação de Declaratória de 

Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais formado pelas 

partes acima indicadas. O autor alega que o demandado inseriu seu nome 

nos órgãos de proteção ao crédito, porém aduz que o pagamento do 

contrato é realizado por desconto em folha de pagamento e que o último 

desconto ocorreu em fevereiro de 2019. Requer, em tutela de urgência, a 

exclusão da restrição dos órgãos de proteção ao crédito. Pleiteia, ainda, a 

inversão do ônus da prova. É o Breve Relato. Fundamento e Decido. Para 

a concessão do pedido de urgência é imprescindível que a parte autora 

comprove os requisitos indicados no artigo 300, do CPC, quais sejam, a 

probabilidade do direito invocado e o perigo de dano irreparável ou de 

difícil reparação. Compulsando os autos, constato que a pretensão do 

autor merece prosperar, visto que há indícios de irregularidade da 

restrição, em razão do pagamento por meio de débito automático. O perigo 

de dano irreparável ou de difícil reparação também foi demonstrado, visto 

que impede o autor de realizar negociações no comércio. Registro que a 

concessão do pedido não causa qualquer prejuízo ao requerido por não 

excluir o suposto crédito. Assim, a concessão do pleito é medida que 

impõe. Nesse sentido: ESTADO DE MATO GROSSOTRIBUNAL DE JUSTIÇA 

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADOAGRAVO DE INSTRUMENTO 

(202) Nº 1002755-36.2019.8.11.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO 

DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - 

INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - 

ANTECIPAÇÃO DA TUTELA - DEFERIDA PELO JUÍZO SINGULAR - 

PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES - ADEQUAÇÃO - FIXADA 

MULTA DIÁRIA PARA CUMPRIMENTO DA DECISÃO - REDUÇÃO DO 

VALOR E LIMITAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - SOB PENA DE RETIRAR O 

CARÁTER COERCITIVO - RECURSO DESPROVIDO.É de se manter a 

decisão que concedeu a antecipação dos efeitos da tutela, na medida em 

que analisou devidamente a presença dos requisitos autorizadores para 

sua concessão. Mostra-se pertinente manter a imposição da multa diária, 

fixada em valor e prazo razoável, a fim de trazer efetividade à obrigação 

de exclusão do nome do autor dos órgãos de restrição ao crédito, 

sobretudo ao se considerar que é faculdade do Magistrado a aplicação de 

medidas coercitivas em caso de descumprimento de ordem judicial. (N.U 

1002755-36.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito 

Privado, Julgado em 12/06/2019, Publicado no DJE 17/06/2019). (Grifei) O 

demandante requer a inversão do ônus da prova. Pela simples análise dos 

fatos, verifica-se que o Código de Defesa do Consumidor se aplica ao 

caso, uma vez que as partes amoldam-se perfeitamente aos conceitos de 

consumidor e fornecedor previstos na legislação supracitada. O artigo 6º, 

do Código de Defesa do Consumidor dispõe no inciso VIII, os requisitos 

para a concessão da inversão do ônus da prova, quais sejam: consumidor 

hipossuficiente e a verossimilhança da alegação do suplicante. Para a 

concessão do pleito é necessária a presença dos requisitos 

mencionados. No caso, constato que estão presentes os requisitos 

supramencionados. Assim, é necessária a concessão do pedido de 

inversão do ônus da prova, ante a clara hipossuficiência do consumidor 

frente ao requerido, que possui informação específica sobre os fatos. 

Diante do exposto, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA para 

determinar que o requerido proceda a exclusão da restrição do nome do 

autor no rol de mal pagadores, no prazo de 05 dias, relativo ao débito em 

discussão, sob pena de multa fixa no valor de R$ 200,00 (duzentos reais). 

Defiro o pedido de inversão do ônus da prova, devendo juntar, no 

momento da apresentação da defesa, o documento hábil para demonstrar 

a inadimplência do autor. Cite-se o requerido e intimem-se as partes para 

comparecerem na audiência de conciliação. Na carta de citação/intimação 

deverá constar advertência de que o não comparecimento da requerida na 

audiência de conciliação importará em sua revelia e presunção de 

veracidade dos fatos alegados na inicial (art. 20 da Lei nº 9.099/95). 

Consigne-se, ainda, que o prazo de 05 (cinco) dias para a oferta de 

resposta fluirá a partir da audiência de conciliação, caso não haja 

composição amigável no referido ato. Intime(m)-se o(a)(s) requerente(s), 

consignando no mandado que o não comparecimento pessoal a audiência, 

implicará na extinção do processo e arquivamento do feito, nos termos do 

art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais. Às providências. Dr. Júlio César Molina Duarte Monteiro Juiz 

de direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021428-74.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDEN ROBNEI DA SILVA RAMAO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1021428-74.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

EDEN ROBNEI DA SILVA RAMAO REQUERIDO: HAVAN LOJAS DE 

DEPARTAMENTOS LTDA DECISÃO Vistos em Correição Trata-se de Ação 

de Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos 

Morais formado pelas partes acima indicadas. O autor alega que o sua 

carteira foi extraviada e fora efetuada aquisição de bens no 

estabelecimento do demandado por terceiro. Requereu a suspensão das 

cobranças, bem como a abstenção da restrição nos órgãos de proteção 

ao crédito. O pedido do demandante foi concedido em 18/12/2019. O 

requerente pleiteia pelo aditamento da exordial para incluir o pedido de 

exclusão da restrição. É o Breve Relato. Fundamento e Decido. 

Inicialmente, recebo o aditamento da exordial. Para a concessão do pedido 

de urgência é imprescindível que a parte autora comprove os requisitos 

indicados no artigo 300, do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito 

invocado e o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação. 

Compulsando os autos, constato que a pretensão do autor merece 

prosperar, visto que o demandado negou o débito. Ademais, não é 

razoável admitir a manutenção da restrição por dívida em discussão. O 

perigo de dano irreparável ou de difícil reparação também foi demonstrado, 

visto que impede o autor de realizar negociações no comércio. Registro 

que a concessão do pedido não causa qualquer prejuízo ao requerido por 

não excluir o suposto crédito. Assim, a concessão do pleito é medida que 

impõe. Nesse sentido: ESTADO DE MATO GROSSOTRIBUNAL DE JUSTIÇA 

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADOAGRAVO DE INSTRUMENTO 

(202) Nº 1002755-36.2019.8.11.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO 

DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - 

INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - 
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ANTECIPAÇÃO DA TUTELA - DEFERIDA PELO JUÍZO SINGULAR - 

PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES - ADEQUAÇÃO - FIXADA 

MULTA DIÁRIA PARA CUMPRIMENTO DA DECISÃO - REDUÇÃO DO 

VALOR E LIMITAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - SOB PENA DE RETIRAR O 

CARÁTER COERCITIVO - RECURSO DESPROVIDO.É de se manter a 

decisão que concedeu a antecipação dos efeitos da tutela, na medida em 

que analisou devidamente a presença dos requisitos autorizadores para 

sua concessão. Mostra-se pertinente manter a imposição da multa diária, 

fixada em valor e prazo razoável, a fim de trazer efetividade à obrigação 

de exclusão do nome do autor dos órgãos de restrição ao crédito, 

sobretudo ao se considerar que é faculdade do Magistrado a aplicação de 

medidas coercitivas em caso de descumprimento de ordem judicial. (N.U 

1002755-36.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito 

Privado, Julgado em 12/06/2019, Publicado no DJE 17/06/2019). (Grifei) O 

demandante requer a inversão do ônus da prova. Pela simples análise dos 

fatos, verifica-se que o Código de Defesa do Consumidor se aplica ao 

caso, uma vez que as partes amoldam-se perfeitamente aos conceitos de 

consumidor e fornecedor previstos na legislação supracitada. O artigo 6º, 

do Código de Defesa do Consumidor dispõe no inciso VIII, os requisitos 

para a concessão da inversão do ônus da prova, quais sejam: consumidor 

hipossuficiente e a verossimilhança da alegação do suplicante. Para a 

concessão do pleito é necessária a presença dos requisitos 

mencionados. No caso, constato que estão presentes os requisitos 

supramencionados. Assim, é necessária a concessão do pedido de 

inversão do ônus da prova, ante a clara hipossuficiência do consumidor 

frente ao requerido, que possui informação específica sobre os fatos. 

Diante do exposto, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA para 

determinar que o requerido proceda a exclusão da restrição do nome do 

autor no rol de mal pagadores, no prazo de 05 dias, relativo ao débito em 

discussão, sob pena de multa fixa no valor de R$ 200,00 (duzentos reais). 

Defiro o pedido de inversão do ônus da prova, devendo o demandado 

comprovar a relação jurídica entre as partes. Cite-se o requerido e 

intimem-se as partes para comparecerem na audiência de conciliação. Na 

carta de citação/intimação deverá constar advertência de que o não 

comparecimento da requerida na audiência de conciliação importará em 

sua revelia e presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial (art. 

20 da Lei nº 9.099/95). Consigne-se, ainda, que o prazo de 05 (cinco) dias 

para a oferta de resposta fluirá a partir da audiência de conciliação, caso 

não haja composição amigável no referido ato. Intime(m)-se o(a)(s) 

requerente(s), consignando no mandado que o não comparecimento 

pessoal a audiência, implicará na extinção do processo e arquivamento do 

feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação 

nas custas processuais. Às providências. Dr. Júlio César Molina Duarte 

Monteiro Juiz de direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001267-09.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JANE DOS SANTOS RODRIGUES CASTRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT21521-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIAO NORTE DO PARANA DE ENSINO LTDA (REQUERIDO)

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1001267-09.2020.8.11.0001. REQUERENTE: 

JANE DOS SANTOS RODRIGUES CASTRO REQUERIDO: EDITORA E 

DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A, UNIAO NORTE DO PARANA DE 

ENSINO LTDA DECISÃO Vistos em Correição Trata-se de Ação de 

Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais 

formado pelas partes acima indicadas. O autor alega que o demandado 

inseriu seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. Aduz que efetuou o 

pagamento da matrícula, porém solicitou o cancelamento posteriormente. 

Requer, em tutela de urgência, a exclusão da restrição dos órgãos de 

proteção ao crédito. Pleiteia, ainda, a inversão do ônus da prova. É o 

Breve Relato. Fundamento e Decido. Para a concessão do pedido de 

urgência é imprescindível que a parte autora comprove os requisitos 

indicados no artigo 300, do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito 

invocado e o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação. 

Compulsando os autos, constato que a pretensão do autor merece 

prosperar, visto que negou a existência da relação jurídica, restando 

evidente que se trata de prova negativa, sendo incabível atribuir ao 

demandante o ônus de demonstrar a irregularidade da cobrança. Ademais, 

não é razoável manter a restrição por dívida em discussão. O perigo de 

dano irreparável ou de difícil reparação também foi demonstrado, visto que 

impede o autor de realizar negociações no comércio. Registro que a 

concessão do pedido não causa qualquer prejuízo ao requerido por não 

excluir o suposto crédito. Assim, a concessão do pleito é medida que 

impõe. Nesse sentido: ESTADO DE MATO GROSSOTRIBUNAL DE JUSTIÇA 

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADOAGRAVO DE INSTRUMENTO 

(202) Nº 1002755-36.2019.8.11.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO 

DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - 

INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - 

ANTECIPAÇÃO DA TUTELA - DEFERIDA PELO JUÍZO SINGULAR - 

PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES - ADEQUAÇÃO - FIXADA 

MULTA DIÁRIA PARA CUMPRIMENTO DA DECISÃO - REDUÇÃO DO 

VALOR E LIMITAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - SOB PENA DE RETIRAR O 

CARÁTER COERCITIVO - RECURSO DESPROVIDO.É de se manter a 

decisão que concedeu a antecipação dos efeitos da tutela, na medida em 

que analisou devidamente a presença dos requisitos autorizadores para 

sua concessão. Mostra-se pertinente manter a imposição da multa diária, 

fixada em valor e prazo razoável, a fim de trazer efetividade à obrigação 

de exclusão do nome do autor dos órgãos de restrição ao crédito, 

sobretudo ao se considerar que é faculdade do Magistrado a aplicação de 

medidas coercitivas em caso de descumprimento de ordem judicial. (N.U 

1002755-36.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito 

Privado, Julgado em 12/06/2019, Publicado no DJE 17/06/2019). (Grifei) O 

demandante requer a inversão do ônus da prova. Pela simples análise dos 

fatos, verifica-se que o Código de Defesa do Consumidor se aplica ao 

caso, uma vez que as partes amoldam-se perfeitamente aos conceitos de 

consumidor e fornecedor previstos na legislação supracitada. O artigo 6º, 

do Código de Defesa do Consumidor dispõe no inciso VIII, os requisitos 

para a concessão da inversão do ônus da prova, quais sejam: consumidor 

hipossuficiente e a verossimilhança da alegação do suplicante. Para a 

concessão do pleito é necessária a presença dos requisitos 

mencionados. No caso, constato que estão presentes os requisitos 

supramencionados. Assim, é necessária a concessão do pedido de 

inversão do ônus da prova, ante a clara hipossuficiência do consumidor 

frente ao requerido, que possui informação específica sobre os fatos. 

Diante do exposto, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA para 

determinar que o requerido proceda a exclusão da restrição do nome do 

autor no rol de mal pagadores, no prazo de 05 dias, relativo ao débito em 

discussão, sob pena de multa fixa no valor de R$ 200,00 (duzentos reais). 

Defiro o pedido de inversão do ônus da prova, devendo juntar, no 

momento da apresentação da defesa, o contrato celebrado entre as 

partes. Cite-se o requerido e intimem-se as partes para comparecerem na 

audiência de conciliação. Na carta de citação/intimação deverá constar 

advertência de que o não comparecimento da requerida na audiência de 

conciliação importará em sua revelia e presunção de veracidade dos fatos 

alegados na inicial (art. 20 da Lei nº 9.099/95). Consigne-se, ainda, que o 

prazo de 05 (cinco) dias para a oferta de resposta fluirá a partir da 

audiência de conciliação, caso não haja composição amigável no referido 

ato. Intime(m)-se o(a)(s) requerente(s), consignando no mandado que o 

não comparecimento pessoal a audiência, implicará na extinção do 

processo e arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 

9.099/95, com a condenação nas custas processuais. Às providências. 

Dr. Júlio César Molina Duarte Monteiro Juiz de direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003198-47.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JARY GOMES FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESTEFANI DE CASTRO GOMES OAB - MT21514/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO INTERMEDIUM SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1003198-47.2020.8.11.0001. REQUERENTE: 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106693/2/2020 Página 393 de 473



JARY GOMES FILHO REQUERIDO: BANCO INTERMEDIUM SA DECISÃO 

Vistos em Correição Trata-se de Ação de Declaratória de Inexistência de 

Relação Jurídica c/c Indenização por Danos Morais formado pelas partes 

acima indicadas. O autor alega que o demandado inseriu seu nome nos 

órgãos de proteção ao crédito, contudo aduz que não possui relação 

jurídica com a empresa. Requer, em tutela de urgência, a exclusão da 

restrição dos órgãos de proteção ao crédito e abstenção da cobrança 

relativa ao contrato. Pleiteia, ainda, a inversão do ônus da prova. É o 

Breve Relato. Fundamento e Decido. Para a concessão do pedido de 

urgência é imprescindível que a parte autora comprove os requisitos 

indicados no artigo 300, do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito 

invocado e o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação. 

Compulsando os autos, constato que a pretensão do autor merece 

prosperar, visto que negou a existência da relação jurídica, restando 

evidente que se trata de prova negativa, sendo incabível atribuir ao 

demandante o ônus de demonstrar a irregularidade da cobrança. Ademais, 

não é razoável manter a restrição por dívida em discussão. O perigo de 

dano irreparável ou de difícil reparação também foi demonstrado, visto que 

impede o autor de realizar negociações no comércio, além disso, 

ocasionaria prejuízo financeiro para a parte. Registro que a concessão do 

pedido não causa qualquer prejuízo ao requerido por não excluir o 

suposto crédito. Assim, a concessão do pleito é medida que impõe. Nesse 

sentido: ESTADO DE MATO GROSSOTRIBUNAL DE JUSTIÇA QUARTA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADOAGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 

1002755-36.2019.8.11.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - 

INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - 

ANTECIPAÇÃO DA TUTELA - DEFERIDA PELO JUÍZO SINGULAR - 

PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES - ADEQUAÇÃO - FIXADA 

MULTA DIÁRIA PARA CUMPRIMENTO DA DECISÃO - REDUÇÃO DO 

VALOR E LIMITAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - SOB PENA DE RETIRAR O 

CARÁTER COERCITIVO - RECURSO DESPROVIDO.É de se manter a 

decisão que concedeu a antecipação dos efeitos da tutela, na medida em 

que analisou devidamente a presença dos requisitos autorizadores para 

sua concessão. Mostra-se pertinente manter a imposição da multa diária, 

fixada em valor e prazo razoável, a fim de trazer efetividade à obrigação 

de exclusão do nome do autor dos órgãos de restrição ao crédito, 

sobretudo ao se considerar que é faculdade do Magistrado a aplicação de 

medidas coercitivas em caso de descumprimento de ordem judicial. (N.U 

1002755-36.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito 

Privado, Julgado em 12/06/2019, Publicado no DJE 17/06/2019). (Grifei) O 

demandante requer a inversão do ônus da prova. Pela simples análise dos 

fatos, verifica-se que o Código de Defesa do Consumidor se aplica ao 

caso, uma vez que as partes amoldam-se perfeitamente aos conceitos de 

consumidor e fornecedor previstos na legislação supracitada. O artigo 6º, 

do Código de Defesa do Consumidor dispõe no inciso VIII, os requisitos 

para a concessão da inversão do ônus da prova, quais sejam: consumidor 

hipossuficiente e a verossimilhança da alegação do suplicante. Para a 

concessão do pleito é necessária a presença dos requisitos 

mencionados. No caso, constato que estão presentes os requisitos 

supramencionados. Assim, é necessária a concessão do pedido de 

inversão do ônus da prova, ante a clara hipossuficiência do consumidor 

frente ao requerido, que possui informação específica sobre os fatos. 

Diante do exposto, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA para 

determinar que o requerido proceda a exclusão da restrição do nome do 

autor no rol de mal pagadores, no prazo de 05 dias, bem como abstenha 

de efetuar cobrança relativos ao contrato em discussão, sob pena de 

multa fixa no valor de R$ 200,00 (duzentos reais). Defiro o pedido de 

inversão do ônus da prova, devendo juntar, no momento da apresentação 

da defesa, o contrato celebrado entre as partes. Cite-se o requerido e 

intimem-se as partes para comparecerem na audiência de conciliação. Na 

carta de citação/intimação deverá constar advertência de que o não 

comparecimento da requerida na audiência de conciliação importará em 

sua revelia e presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial (art. 

20 da Lei nº 9.099/95). Consigne-se, ainda, que o prazo de 05 (cinco) dias 

para a oferta de resposta fluirá a partir da audiência de conciliação, caso 

não haja composição amigável no referido ato. Intime(m)-se o(a)(s) 

requerente(s), consignando no mandado que o não comparecimento 

pessoal a audiência, implicará na extinção do processo e arquivamento do 

feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação 

nas custas processuais. Às providências. Dr. Júlio César Molina Duarte 

Monteiro Juiz de direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001321-72.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RHAYANNA BORGES TIAGO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCA DA SILVA LUZARDO OAB - MT19031-O (ADVOGADO(A))

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT7960-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GRUPO TUDO PARA CASA E CONSTRUCAO LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1001321-72.2020.8.11.0001. AUTOR: 

RHAYANNA BORGES TIAGO REQUERIDO: GRUPO TUDO PARA CASA E 

CONSTRUCAO LTDA DECISÃO Vistos em Correição. Trata-se de Ação de 

obrigação de fazer formada pelas partes acima indicadas. O demandante 

alega que, em 27/11/2019, adquiriu duas cuba de apoio arco duplo com 

mesa 370x555mm branco L 105.17, pelo valor de R$ 777,26, com prazo de 

10 dias para entrega. Registra que o demandado deixou de efetuar a 

entrega dos produtos. Requer, em tutela de urgência, a entrega dos 

produtos e a inversão do ônus da prova. É o Breve Relato. Fundamento e 

Decido. Para a concessão do pedido de urgência é imprescindível que a 

parte autora comprove os requisitos indicados no artigo 300, do CPC, 

quais sejam, a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano 

irreparável ou de difícil reparação. Compulsando os autos, constato que a 

pretensão do autor não merece prosperar, visto que deixou de acostar ao 

feito a nota fiscal. Além disso, os documentos acostados ao feito não 

comprovam, neste momento, o atraso na entrega dos produtos. Posto 

isso, necessário aguardar a apresentação da defesa para aferir a 

veracidade das arguições elencadas na inicial. Com isso, verifico a 

ausência, neste momento, da probabilidade do direito invocado. Nesse 

sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. VEÍCULO 

ZERO QUILÔMETRO. VÍCIOS. SUBSTITUIÇÃO DO PRODUTO. TUTELA DE 

URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. NECESSIDADE DE 

DILAÇÃO PROBATÓRIA. 1. O deferimento do pedido liminar está 

condicionado à demonstração da presença de elementos informadores 

suficientes que dispensam a normal dilação probatória. Significa dizer que 

os fundamentos de direito material devem ser verossímeis a ponto de 

autorizar que, em uma avaliação superficial da questão meritória, seja 

vislumbrada a probabilidade de provimento, sem o devido contraditório. 2. 

A necessidade de incursão no mérito da lide principal, com ampla dilação 

probatória, possivelmente até mesmo perícia para a comprovação dos 

vícios alegados, afasta o requisito consubstanciado na probabilidade de 

provimento do recurso. 3. Não cabe, em sede de agravo de instrumento, o 

aprofundamento nas provas dos autos, matéria que deverá ser 

devidamente esclarecida perante o Juízo de Primeiro Grau, respeitados os 

trâmites processuais. 4. Agravo de instrumento desprovido. (TJ-DF 

07183211220198070000 DF 0718321-12.2019.8.07.0000, Relator: 

HECTOR VALVERDE, Data de Julgamento: 27/11/2019, 1ª Turma Cível, 

Data de Publicação: Publicado no DJE : 11/12/2019 . Pág.: Sem Página 

Cadastrada.) O demandante requer a inversão do ônus da prova. Pela 

simples análise dos fatos, verifica-se que o Código de Defesa do 

Consumidor se aplica ao caso, uma vez que as partes amoldam-se 

perfeitamente aos conceitos de consumidor e fornecedor previstos na 

legislação supracitada. O artigo 6º, do Código de Defesa do Consumidor 

dispõe no inciso VIII, os requisitos para a concessão da inversão do ônus 

da prova, quais sejam: consumidor hipossuficiente e a verossimilhança da 

alegação do suplicante. Para a concessão do pleito é necessária a 

presença dos requisitos mencionados. No caso, constato que estão 

presentes os requisitos supramencionados. Assim, é necessária a 

concessão do pedido de inversão do ônus da prova, ante a clara 

hipossuficiência do consumidor frente ao requerido, que possui 

informação específica sobre os fatos. Diante do exposto, INDEFIRO O 

PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA por ausência da probabilidade do direito 

invocado. Defiro o pedido de inversão do ônus da prova. Cite-se o 

requerido e intimem-se as partes para comparecerem na audiência de 

conciliação. Na carta de citação/intimação deverá constar advertência de 

que o não comparecimento da requerida na audiência de conciliação 

importará em sua revelia e presunção de veracidade dos fatos alegados 

na inicial (art. 20 da Lei nº 9.099/95). Consigne-se, ainda, que o prazo de 

05 (cinco) dias para a oferta de resposta fluirá a partir da audiência de 
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conciliação, caso não haja composição amigável no referido ato. Intime(m)

-se o(a)(s) requerente(s), consignando no mandado que o não 

comparecimento pessoal a audiência, implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais. Às providências. Dr. Júlio 

César Molina Duarte Monteiro Juiz de direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001440-33.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE AILTON MIRANDA DA SILVA OAB - 352.427.281-91 

(REPRESENTANTE)

MÁRIO LÚCIO FRANCO PEDROSA OAB - MT5746-O (ADVOGADO(A))

KARYME PARADA PEDROSA OAB - MT22946-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGEMED SAUDE S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1001440-33.2020.8.11.0001. 

REPRESENTANTE: JOSE AILTON MIRANDA DA SILVA REQUERIDO: 

AGEMED SAUDE S/A DECISÃO Vistos em Correição Trata-se de Ação de 

Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais formado pelas 

partes acima indicadas. O autor alega que possuía Plano de Saúde da 

Unimed e realizou a portabilidade para o plano de saúde do suplicado. 

Sustenta que possui dificuldades em encontrar clínicas e médicos que 

aceitem o convênio. Ressalta que efetuou o pagamento de exames 

particulares por ausência de localização de profissionais cadastrados, 

tendo, sem êxito, solicitado o reembolso e o cancelamento do contrato. 

Requer, em tutela de urgência, a abstenção de inclusão de seu nome no 

rol de mal pagadores. Pleiteia, ainda, a inversão do ônus da prova. É o 

Breve Relato. Fundamento e Decido. Para a concessão do pedido de 

urgência é imprescindível que a parte autora comprove os requisitos 

indicados no artigo 300, do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito 

invocado e o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação. 

Analisando os autos, constato a impossibilidade de acolher o pedido do 

demandante, porquanto inexiste prova de que solicitou o cancelamento do 

instrumento contratual. Ademais, o demandante deixou de comprovar a 

irregularidade praticada pelo demandado. O perigo de dano irreparável ou 

de difícil reparação também não foi demonstrado em decorrência da 

ausência de prejuízo do autor para o caso de concessão ao final. Deste 

modo, o requerente deixou de provar os requisitos legais para a 

concessão do pleito, sendo imprescindível aguardar a dilação probatória. 

Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE “INDENIZAÇÃO 

C/C OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER” – INTEMPESTIVIDADE RECURSAL – 

REJEITADA – OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER – TUTELA DE URGÊNCIA 

INDEFERIDA – ASPECTOS NEBULOSOS E CONFUSOS QUE DEMANDAM 

INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC/2015 NÃO 

PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. 

Considera-se como data da publicação o primeiro dia útil seguinte ao da 

disponibilização da decisão agravada no DJe, tendo início o prazo para 

interposição do recurso no primeiro dia útil seguinte ao considerado como 

data da publicação, nos termos do art. 4º, §§ 3º e 4º, da Lei nº 

11.419/2006, não havendo falar em intempestividade da interposição do 

agravo de instrumento protocolizado exatamente no último dia do prazo. 2. 

O art. 300, caput, do CPC/2015, estabelece que a “TUTELA de urgência 

será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade 

do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” 3. 

Hipótese em que não há no conjunto probatório documentos aptos à 

elucidação dos fatos, de modo que a alegação de que as partes 

celebraram contrato de trespasse ainda não resta suficientemente 

demonstrada, existindo fundada dúvida quanto a esse fato e, portanto, 

quanto à alegada violação ao disposto no art. 1.147 do CC, especialmente 

porque o contrato prevê terceirização dos serviços de assistência 

técnica, não restando satisfatoriamente comprovado que houve alienação 

do fundo de comércio da agravada à agravante. 4. Não estando 

demonstrada a probabilidade do direito invocado, havendo necessidade de 

ampla instrução probatória para o convencimento do magistrado acerca 

das alegações que embasam o pleito autoral, correta a decisão que 

INDEFERE o pedido de antecipação da TUTELA (TUTELA de urgência). 

(N.U 1006717-67.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE 

DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito 

Privado, Julgado em 11/06/2019, Publicado no DJE 18/06/2019). (Grifei) O 

demandante requer a inversão do ônus da prova. Pela simples análise dos 

fatos, verifica-se que o Código de Defesa do Consumidor se aplica ao 

caso, uma vez que as partes amoldam-se perfeitamente aos conceitos de 

consumidor e fornecedor previstos na legislação supracitada. O artigo 6º, 

do Código de Defesa do Consumidor dispõe no inciso VIII, os requisitos 

para a concessão da inversão do ônus da prova, quais sejam: consumidor 

hipossuficiente e a verossimilhança da alegação do suplicante. Para a 

concessão do pleito é necessária a presença dos requisitos 

mencionados. No caso, constato que estão presentes os requisitos 

supramencionados. Assim, é necessária a concessão do pedido de 

inversão do ônus da prova, ante a clara hipossuficiência do consumidor 

frente ao requerido, que possui informação específica sobre os fatos. 

Diante do exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA por 

ausência dos requisitos legais. Defiro o pedido de inversão do ônus da 

prova. Cite-se o requerido e intimem-se as partes para comparecerem na 

audiência de conciliação. Na carta de citação/intimação deverá constar 

advertência de que o não comparecimento da requerida na audiência de 

conciliação importará em sua revelia e presunção de veracidade dos fatos 

alegados na inicial (art. 20 da Lei nº 9.099/95). Consigne-se, ainda, que o 

prazo de 05 (cinco) dias para a oferta de resposta fluirá a partir da 

audiência de conciliação, caso não haja composição amigável no referido 

ato. Intime(m)-se o(a)(s) requerente(s), consignando no mandado que o 

não comparecimento pessoal a audiência, implicará na extinção do 

processo e arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 

9.099/95, com a condenação nas custas processuais. Às providências. 

Dr. Júlio César Molina Duarte Monteiro Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001706-20.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR CEZAR VIANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEBER IRINEU RODRIGUES DA SILVA OAB - MT0017686A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1001706-20.2020.8.11.0001. REQUERENTE: 

GILMAR CEZAR VIANA REQUERIDO: OI S/A DECISÃO Vistos em Correição 

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais formado pelas partes 

acima indicadas. O autor alega que o demandado inseriu seu nome no rol 

de mal pagadores, porém aduz que não possui relação jurídica com a 

empresa. Requer, em tutela de urgência, a abstenção de inclusão de seu 

nome no rol de mal pagadores. Pleiteia, ainda, a inversão do ônus da 

prova. É o Breve Relato. Fundamento e Decido. Para a concessão do 

pedido de urgência é imprescindível que a parte autora comprove os 

requisitos indicados no artigo 300, do CPC, quais sejam, a probabilidade do 

direito invocado e o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação. 

Compulsando os autos, constato que a pretensão do autor merece 

prosperar, visto que negou a existência da relação jurídica, restando 

evidente que se trata de prova negativa, sendo incabível atribuir ao 

demandante o ônus de demonstrar a irregularidade da cobrança. Ademais, 

não é razoável manter a restrição por dívida em discussão. O perigo de 

dano irreparável ou de difícil reparação também foi demonstrado, visto que 

impede o autor de realizar negociações no comércio, além disso, 

ocasionaria prejuízo financeiro para a parte. Registro que a concessão do 

pedido não causa qualquer prejuízo ao requerido por não excluir o 

suposto crédito. Assim, a concessão do pleito é medida que impõe. Nesse 

sentido: ESTADO DE MATO GROSSOTRIBUNAL DE JUSTIÇA QUARTA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADOAGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 

1002755-36.2019.8.11.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - 

INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - 

ANTECIPAÇÃO DA TUTELA - DEFERIDA PELO JUÍZO SINGULAR - 

PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES - ADEQUAÇÃO - FIXADA 

MULTA DIÁRIA PARA CUMPRIMENTO DA DECISÃO - REDUÇÃO DO 
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VALOR E LIMITAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - SOB PENA DE RETIRAR O 

CARÁTER COERCITIVO - RECURSO DESPROVIDO.É de se manter a 

decisão que concedeu a antecipação dos efeitos da tutela, na medida em 

que analisou devidamente a presença dos requisitos autorizadores para 

sua concessão. Mostra-se pertinente manter a imposição da multa diária, 

fixada em valor e prazo razoável, a fim de trazer efetividade à obrigação 

de exclusão do nome do autor dos órgãos de restrição ao crédito, 

sobretudo ao se considerar que é faculdade do Magistrado a aplicação de 

medidas coercitivas em caso de descumprimento de ordem judicial. (N.U 

1002755-36.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito 

Privado, Julgado em 12/06/2019, Publicado no DJE 17/06/2019). (Grifei) O 

demandante requer a inversão do ônus da prova. Pela simples análise dos 

fatos, verifica-se que o Código de Defesa do Consumidor se aplica ao 

caso, uma vez que as partes amoldam-se perfeitamente aos conceitos de 

consumidor e fornecedor previstos na legislação supracitada. O artigo 6º, 

do Código de Defesa do Consumidor dispõe no inciso VIII, os requisitos 

para a concessão da inversão do ônus da prova, quais sejam: consumidor 

hipossuficiente e a verossimilhança da alegação do suplicante. Para a 

concessão do pleito é necessária a presença dos requisitos 

mencionados. No caso, constato que estão presentes os requisitos 

supramencionados. Assim, é necessária a concessão do pedido de 

inversão do ônus da prova, ante a clara hipossuficiência do consumidor 

frente ao requerido, que possui informação específica sobre os fatos. 

Diante do exposto, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA para 

determinar que o requerido proceda a exclusão da restrição do nome do 

autor no rol de mal pagadores, no prazo de 05 dias, bem como abstenha 

de efetuar cobrança relativos ao contrato em discussão, sob pena de 

multa fixa no valor de R$ 200,00 (duzentos reais). Defiro o pedido de 

inversão do ônus da prova, devendo juntar, no momento da apresentação 

da defesa, o contrato celebrado entre as partes. Cite-se o requerido e 

intimem-se as partes para comparecerem na audiência de conciliação. Na 

carta de citação/intimação deverá constar advertência de que o não 

comparecimento da requerida na audiência de conciliação importará em 

sua revelia e presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial (art. 

20 da Lei nº 9.099/95). Consigne-se, ainda, que o prazo de 05 (cinco) dias 

para a oferta de resposta fluirá a partir da audiência de conciliação, caso 

não haja composição amigável no referido ato. Intime(m)-se o(a)(s) 

requerente(s), consignando no mandado que o não comparecimento 

pessoal a audiência, implicará na extinção do processo e arquivamento do 

feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação 

nas custas processuais. Às providências. Dr. Júlio César Molina Duarte 

Monteiro Juiz de direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002610-40.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IVANA LOPES COSTA MARANHAO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOARA RONCHIN COSTA OAB - MT22236/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REDECARD S/A (REU)

BANCO ITAUCARD S/A (REU)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1002610-40.2020.8.11.0001. AUTOR: IVANA 

LOPES COSTA MARANHAO REU: BANCO ITAUCARD S/A, REDECARD S/A 

DECISÃO Vistos em Correição Trata-se de Ação de Inexistência de Débito 

c/c Indenização por Danos Morais formado pelas partes acima indicadas. 

O autor alega que o demandado inseriu seu nome no rol de mal pagadores. 

Afirma que constatou o suposto débito no valor de R$ 6.005,15 junto a 

Credicard. Ressalta que não recebeu cobranças referentes ao débito. 

Requer, em tutela de urgência, a abstenção de inclusão de seu nome no 

rol de mal pagadores. Pleiteia, ainda, a inversão do ônus da prova. É o 

Breve Relato. Fundamento e Decido. Para a concessão do pedido de 

urgência é imprescindível que a parte autora comprove os requisitos 

indicados no artigo 300, do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito 

invocado e o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação. 

Compulsando os autos, constato que a pretensão do autor merece 

prosperar, visto que negou a existência da dívida. Ademais, não é 

razoável manter a restrição por dívida em discussão. O perigo de dano 

irreparável ou de difícil reparação também foi demonstrado, visto que 

impede o autor de realizar negociações no comércio. Registro que a 

concessão do pedido não causa qualquer prejuízo ao requerido por não 

excluir o suposto crédito. Assim, a concessão do pleito é medida que 

impõe. Nesse sentido: ESTADO DE MATO GROSSOTRIBUNAL DE JUSTIÇA 

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADOAGRAVO DE INSTRUMENTO 

(202) Nº 1002755-36.2019.8.11.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO 

DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - 

INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - 

ANTECIPAÇÃO DA TUTELA - DEFERIDA PELO JUÍZO SINGULAR - 

PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES - ADEQUAÇÃO - FIXADA 

MULTA DIÁRIA PARA CUMPRIMENTO DA DECISÃO - REDUÇÃO DO 

VALOR E LIMITAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - SOB PENA DE RETIRAR O 

CARÁTER COERCITIVO - RECURSO DESPROVIDO.É de se manter a 

decisão que concedeu a antecipação dos efeitos da tutela, na medida em 

que analisou devidamente a presença dos requisitos autorizadores para 

sua concessão. Mostra-se pertinente manter a imposição da multa diária, 

fixada em valor e prazo razoável, a fim de trazer efetividade à obrigação 

de exclusão do nome do autor dos órgãos de restrição ao crédito, 

sobretudo ao se considerar que é faculdade do Magistrado a aplicação de 

medidas coercitivas em caso de descumprimento de ordem judicial. (N.U 

1002755-36.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito 

Privado, Julgado em 12/06/2019, Publicado no DJE 17/06/2019). (Grifei) O 

demandante requer a inversão do ônus da prova. Pela simples análise dos 

fatos, verifica-se que o Código de Defesa do Consumidor se aplica ao 

caso, uma vez que as partes amoldam-se perfeitamente aos conceitos de 

consumidor e fornecedor previstos na legislação supracitada. O artigo 6º, 

do Código de Defesa do Consumidor dispõe no inciso VIII, os requisitos 

para a concessão da inversão do ônus da prova, quais sejam: consumidor 

hipossuficiente e a verossimilhança da alegação do suplicante. Para a 

concessão do pleito é necessária a presença dos requisitos 

mencionados. No caso, constato que estão presentes os requisitos 

supramencionados. Assim, é necessária a concessão do pedido de 

inversão do ônus da prova, ante a clara hipossuficiência do consumidor 

frente ao requerido, que possui informação específica sobre os fatos. 

Diante do exposto, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA para 

determinar que o requerido proceda a exclusão da restrição do nome do 

autor no rol de mal pagadores, no prazo de 05 dias, sob pena de multa fixa 

no valor de R$ 200,00 (duzentos reais). Defiro o pedido de inversão do 

ônus da prova. Cite-se o requerido e intimem-se as partes para 

comparecerem na audiência de conciliação. Na carta de citação/intimação 

deverá constar advertência de que o não comparecimento da requerida na 

audiência de conciliação importará em sua revelia e presunção de 

veracidade dos fatos alegados na inicial (art. 20 da Lei nº 9.099/95). 

Consigne-se, ainda, que o prazo de 05 (cinco) dias para a oferta de 

resposta fluirá a partir da audiência de conciliação, caso não haja 

composição amigável no referido ato. Intime(m)-se o(a)(s) requerente(s), 

consignando no mandado que o não comparecimento pessoal a audiência, 

implicará na extinção do processo e arquivamento do feito, nos termos do 

art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais. Às providências. Dr. Júlio César Molina Duarte Monteiro Juiz 

de direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002661-51.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO SPADA SALGUEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO SPADA SALGUEIRO OAB - MT17789-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1002661-51.2020.8.11.0001. REQUERENTE: 

RODRIGO SPADA SALGUEIRO REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. DECISÃO 

Vistos em Correição Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais 

formado pelas partes acima indicadas. O autor alega que o demandado 

inseriu seu nome no rol de mal pagadores, porém aduz que desconhece 

os débitos em razão pagamento por folha de pagamento. Requer, em tutela 

de urgência, a abstenção de inclusão de seu nome no rol de mal 
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pagadores. Pleiteia, ainda, a inversão do ônus da prova. É o Breve Relato. 

Fundamento e Decido. Para a concessão do pedido de urgência é 

imprescindível que a parte autora comprove os requisitos indicados no 

artigo 300, do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito invocado e o 

perigo de dano irreparável ou de difícil reparação. Compulsando os autos, 

constato que a pretensão do autor merece prosperar, visto que negou a 

existência da dívida. Ademais, não é razoável manter a restrição por 

dívida em discussão. O perigo de dano irreparável ou de difícil reparação 

também foi demonstrado, visto que impede o autor de realizar negociações 

no comércio. Registro que a concessão do pedido não causa qualquer 

prejuízo ao requerido por não excluir o suposto crédito. Assim, a 

concessão do pleito é medida que impõe. Nesse sentido: ESTADO DE 

MATO GROSSOTRIBUNAL DE JUSTIÇA QUARTA CÂMARA DE DIREITO 

P R I V A D O A G R A V O  D E  I N S T R U M E N T O  ( 2 0 2 )  N º 

1002755-36.2019.8.11.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - 

INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - 

ANTECIPAÇÃO DA TUTELA - DEFERIDA PELO JUÍZO SINGULAR - 

PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES - ADEQUAÇÃO - FIXADA 

MULTA DIÁRIA PARA CUMPRIMENTO DA DECISÃO - REDUÇÃO DO 

VALOR E LIMITAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - SOB PENA DE RETIRAR O 

CARÁTER COERCITIVO - RECURSO DESPROVIDO.É de se manter a 

decisão que concedeu a antecipação dos efeitos da tutela, na medida em 

que analisou devidamente a presença dos requisitos autorizadores para 

sua concessão. Mostra-se pertinente manter a imposição da multa diária, 

fixada em valor e prazo razoável, a fim de trazer efetividade à obrigação 

de exclusão do nome do autor dos órgãos de restrição ao crédito, 

sobretudo ao se considerar que é faculdade do Magistrado a aplicação de 

medidas coercitivas em caso de descumprimento de ordem judicial. (N.U 

1002755-36.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito 

Privado, Julgado em 12/06/2019, Publicado no DJE 17/06/2019). (Grifei) O 

demandante requer a inversão do ônus da prova. Pela simples análise dos 

fatos, verifica-se que o Código de Defesa do Consumidor se aplica ao 

caso, uma vez que as partes amoldam-se perfeitamente aos conceitos de 

consumidor e fornecedor previstos na legislação supracitada. O artigo 6º, 

do Código de Defesa do Consumidor dispõe no inciso VIII, os requisitos 

para a concessão da inversão do ônus da prova, quais sejam: consumidor 

hipossuficiente e a verossimilhança da alegação do suplicante. Para a 

concessão do pleito é necessária a presença dos requisitos 

mencionados. No caso, constato que estão presentes os requisitos 

supramencionados. Assim, é necessária a concessão do pedido de 

inversão do ônus da prova, ante a clara hipossuficiência do consumidor 

frente ao requerido, que possui informação específica sobre os fatos. 

Diante do exposto, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA para 

determinar que o requerido proceda a exclusão da restrição do nome do 

autor no rol de mal pagadores, no prazo de 05 dias, sob pena de multa fixa 

no valor de R$ 200,00 (duzentos reais). Defiro o pedido de inversão do 

ônus da prova. Cite-se o requerido e intimem-se as partes para 

comparecerem na audiência de conciliação. Na carta de citação/intimação 

deverá constar advertência de que o não comparecimento da requerida na 

audiência de conciliação importará em sua revelia e presunção de 

veracidade dos fatos alegados na inicial (art. 20 da Lei nº 9.099/95). 

Consigne-se, ainda, que o prazo de 05 (cinco) dias para a oferta de 

resposta fluirá a partir da audiência de conciliação, caso não haja 

composição amigável no referido ato. Intime(m)-se o(a)(s) requerente(s), 

consignando no mandado que o não comparecimento pessoal a audiência, 

implicará na extinção do processo e arquivamento do feito, nos termos do 

art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais. Às providências. Dr. Júlio César Molina Duarte Monteiro Juiz 

de direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002945-59.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON RODRIGUES DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANNA BARROS SABER OAB - MT19452-O (ADVOGADO(A))

CLEITON CARLOS KLASNER OAB - MT25868/O (ADVOGADO(A))

Heber Aziz Saber OAB - MT9825-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MG84400-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1002945-59.2020.8.11.0001. AUTOR: 

ROBSON RODRIGUES DOS SANTOS REU: BANCO BMG S.A DECISÃO 

Vistos em Correição Trata-se de Ação de Declaração c/c Indenização por 

Danos Morais formado pelas partes acima indicadas. O autor alega que 

celebrou contrato consignado com o suplicado, sendo o pagamento 

efetuado por meio de folha de pagamento. Aduz que o demandado inseriu 

seu nome no rol de mal pagadores. Requer, em tutela de urgência, a 

abstenção de inclusão de seu nome no rol de mal pagadores. Pleiteia, 

ainda, a inversão do ônus da prova. É o Breve Relato. Fundamento e 

Decido. Para a concessão do pedido de urgência é imprescindível que a 

parte autora comprove os requisitos indicados no artigo 300, do CPC, 

quais sejam, a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano 

irreparável ou de difícil reparação. Compulsando os autos, constato que a 

pretensão do autor merece prosperar, visto que negou a existência da 

dívida. Ademais, não é razoável manter a restrição por dívida em 

discussão. Ressalto, ainda, que há indícios de irregularidade em razão da 

cobrança por meio de folha de pagamento. O perigo de dano irreparável 

ou de difícil reparação também foi demonstrado, visto que impede o autor 

de realizar negociações no comércio. Registro que a concessão do pedido 

não causa qualquer prejuízo ao requerido por não excluir o suposto 

crédito. Assim, a concessão do pleito é medida que impõe. Nesse sentido: 

ESTADO DE MATO GROSSOTRIBUNAL DE JUSTIÇA QUARTA CÂMARA 

DE DIREITO PRIVADOAGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 

1002755-36.2019.8.11.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - 

INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - 

ANTECIPAÇÃO DA TUTELA - DEFERIDA PELO JUÍZO SINGULAR - 

PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES - ADEQUAÇÃO - FIXADA 

MULTA DIÁRIA PARA CUMPRIMENTO DA DECISÃO - REDUÇÃO DO 

VALOR E LIMITAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - SOB PENA DE RETIRAR O 

CARÁTER COERCITIVO - RECURSO DESPROVIDO.É de se manter a 

decisão que concedeu a antecipação dos efeitos da tutela, na medida em 

que analisou devidamente a presença dos requisitos autorizadores para 

sua concessão. Mostra-se pertinente manter a imposição da multa diária, 

fixada em valor e prazo razoável, a fim de trazer efetividade à obrigação 

de exclusão do nome do autor dos órgãos de restrição ao crédito, 

sobretudo ao se considerar que é faculdade do Magistrado a aplicação de 

medidas coercitivas em caso de descumprimento de ordem judicial. (N.U 

1002755-36.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito 

Privado, Julgado em 12/06/2019, Publicado no DJE 17/06/2019). (Grifei) O 

demandante requer a inversão do ônus da prova. Pela simples análise dos 

fatos, verifica-se que o Código de Defesa do Consumidor se aplica ao 

caso, uma vez que as partes amoldam-se perfeitamente aos conceitos de 

consumidor e fornecedor previstos na legislação supracitada. O artigo 6º, 

do Código de Defesa do Consumidor dispõe no inciso VIII, os requisitos 

para a concessão da inversão do ônus da prova, quais sejam: consumidor 

hipossuficiente e a verossimilhança da alegação do suplicante. Para a 

concessão do pleito é necessária a presença dos requisitos 

mencionados. No caso, constato que estão presentes os requisitos 

supramencionados. Assim, é necessária a concessão do pedido de 

inversão do ônus da prova, ante a clara hipossuficiência do consumidor 

frente ao requerido, que possui informação específica sobre os fatos. 

Diante do exposto, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA para 

determinar que o requerido proceda a exclusão da restrição do nome do 

autor no rol de mal pagadores, no prazo de 05 dias, sob pena de multa fixa 

no valor de R$ 200,00 (duzentos reais). Defiro o pedido de inversão do 

ônus da prova. Cite-se o requerido e intimem-se as partes para 

comparecerem na audiência de conciliação. Na carta de citação/intimação 

deverá constar advertência de que o não comparecimento da requerida na 

audiência de conciliação importará em sua revelia e presunção de 

veracidade dos fatos alegados na inicial (art. 20 da Lei nº 9.099/95). 

Consigne-se, ainda, que o prazo de 05 (cinco) dias para a oferta de 

resposta fluirá a partir da audiência de conciliação, caso não haja 

composição amigável no referido ato. Intime(m)-se o(a)(s) requerente(s), 

consignando no mandado que o não comparecimento pessoal a audiência, 
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implicará na extinção do processo e arquivamento do feito, nos termos do 

art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais. Às providências. Dr. Júlio César Molina Duarte Monteiro Juiz 

de direito Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003103-17.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RAPHAEL VINICIUS DA SILVA CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISVALDO MENDES RAMOS OAB - MT19438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1003103-17.2020.8.11.0001. REQUERENTE: 

RAPHAEL VINICIUS DA SILVA CAMPOS REQUERIDO: ANHANGUERA 

EDUCACIONAL LTDA DECISÃO Vistos em correição Trata-se de Ação de 

Declaração de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais 

formada pelas partes acima indicadas, todos qualificados nos autos. O 

autor aduz que o requerido inseriu seu nome no rol de mal pagadores, 

porém aduz que não possui débito junto à instituição de ensino. Requer, 

em tutela de urgência, a exclusão de seu nome nos órgãos de proteção ao 

crédito. Pleiteia, ainda, a inversão do ônus da prova. É o Breve Relato. 

Fundamento e Decido. Para a concessão do pedido de urgência é 

imprescindível que a parte autora comprove os requisitos indicados no 

artigo 300, do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito invocado e o 

perigo de dano irreparável ou de difícil reparação. Compulsando os autos, 

constato que a impossibilidade de acolher o pedido, uma vez que existem 

outras restrições em nome do autor. Assim, é evidente a ausência do 

perigo de dano irreparável ou de difícil reparação para o caso de 

concessão do pleito ao final. Ademais, inexiste prova hábil da quitação 

contratual, sendo necessário aguardar a dilação probatória. Posto isso, o 

indeferimento do pleito é medida que se impõe. Nesse sentido: AGRAVO 

DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE “INDENIZAÇÃO C/C OBRIGAÇÃO DE NÃO 

FAZER” – INTEMPESTIVIDADE RECURSAL – REJEITADA – OBRIGAÇÃO DE 

NÃO FAZER – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – ASPECTOS 

NEBULOSOS E CONFUSOS QUE DEMANDAM INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – 

REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC/2015 NÃO PREENCHIDOS – DECISÃO 

MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Considera-se como data da 

publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da decisão 

agravada no DJe, tendo início o prazo para interposição do recurso no 

primeiro dia útil seguinte ao considerado como data da publicação, nos 

termos do art. 4º, §§ 3º e 4º, da Lei nº 11.419/2006, não havendo falar em 

intempestividade da interposição do agravo de instrumento protocolizado 

exatamente no último dia do prazo. 2. O art. 300, caput, do CPC/2015, 

estabelece que a “TUTELA de urgência será concedida quando houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo.” 3. Hipótese em que não há no 

conjunto probatório documentos aptos à elucidação dos fatos, de modo 

que a alegação de que as partes celebraram contrato de trespasse ainda 

não resta suficientemente demonstrada, existindo fundada dúvida quanto 

a esse fato e, portanto, quanto à alegada violação ao disposto no art. 

1.147 do CC, especialmente porque o contrato prevê terceirização dos 

serviços de assistência técnica, não restando satisfatoriamente 

comprovado que houve alienação do fundo de comércio da agravada à 

agravante. 4. Não estando demonstrada a probabilidade do direito 

invocado, havendo necessidade de ampla instrução probatória para o 

convencimento do magistrado acerca das alegações que embasam o 

pleito autoral, correta a decisão que INDEFERE o pedido de antecipação da 

TUTELA (TUTELA de urgência). (N.U 1006717-67.2019.8.11.0000, 

CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA 

FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/06/2019, 

Publicado no DJE 18/06/2019). (Grifei) O demandante requer a inversão do 

ônus da prova. Pela simples análise dos fatos, verifica-se que o Código de 

Defesa do Consumidor se aplica ao caso, uma vez que as partes 

amoldam-se perfeitamente aos conceitos de consumidor e fornecedor 

previstos na legislação supracitada. O artigo 6º, do Código de Defesa do 

Consumidor dispõe no inciso VIII, os requisitos para a concessão da 

inversão do ônus da prova, quais sejam: consumidor hipossuficiente e a 

verossimilhança da alegação do suplicante. Para a concessão do pleito é 

necessária a presença dos requisitos mencionados. No caso, constato 

que estão presentes os requisitos supramencionados. Assim, é 

necessária a concessão do pedido de inversão do ônus da prova, ante a 

clara hipossuficiência do consumidor frente ao requerido, que possui 

informação específica sobre os fatos. Posto isso, defiro o pedido de 

inversão do ônus da prova. Diante do exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE 

TUTELA DE URGÊNCIA por ausência dos requisitos legais. Defiro o pedido 

de inversão do ônus da prova, devendo comprovar a regularidade da 

cobrança. Cite-se o requerido e intimem-se as partes para comparecerem 

na audiência de conciliação. Na carta de citação/intimação deverá constar 

advertência de que o não comparecimento da requerida na audiência de 

conciliação importará em sua revelia e presunção de veracidade dos fatos 

alegados na inicial (art. 20 da Lei nº 9.099/95). Consigne-se, ainda, que o 

prazo de 05 (cinco) dias para a oferta de resposta fluirá a partir da 

audiência de conciliação, caso não haja composição amigável no referido 

ato. Intime(m)-se o(a)(s) requerente(s), consignando no mandado que o 

não comparecimento pessoal a audiência, implicará na extinção do 

processo e arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 

9.099/95, com a condenação nas custas processuais. Às providências. 

Dr. Júlio César Molina Duarte Monteiro Juiz de direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000200-09.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JUSKELLY SILVA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LETICIA SANTOS DE MORAES SILVA OAB - MT27661/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1000200-09.2020.8.11.0001. REQUERENTE: 

JUSKELLY SILVA DE OLIVEIRA REQUERIDO: OI BRASILTELECOM 

DECISÃO Vistos em Correição Trata-se de Ação de Indenização por 

Danos Morais formado pelas partes acima indicadas. O demandante alega 

que o requerido inseriu seu nome no rol de mal pagadores, Requer, em 

tutela de urgência, a abstenção de inclusão de seu nome no rol de mal 

pagadores. Pleiteia, ainda, a inversão do ônus da prova. O demandante foi 

intimado para emendar a exordial, momento em que manifestou pela 

juntada de documentos. É o Breve Relato. Fundamento e Decido. Para a 

concessão do pedido de urgência é imprescindível que a parte autora 

comprove os requisitos indicados no artigo 300, do CPC, quais sejam, a 

probabilidade do direito invocado e o perigo de dano irreparável ou de 

difícil reparação. Compulsando os autos, constato que a pretensão do 

autor merece prosperar, visto que negou a existência da dívida. Ademais, 

não é razoável manter a restrição por dívida em discussão. Ressalto, 

ainda, que há indícios de irregularidade em razão da cobrança por meio de 

folha de pagamento. O perigo de dano irreparável ou de difícil reparação 

também foi demonstrado, visto que impede o autor de realizar negociações 

no comércio. Registro que a concessão do pedido não causa qualquer 

prejuízo ao requerido por não excluir o suposto crédito. Assim, a 

concessão do pleito é medida que impõe. Nesse sentido: ESTADO DE 

MATO GROSSOTRIBUNAL DE JUSTIÇA QUARTA CÂMARA DE DIREITO 

P R I V A D O A G R A V O  D E  I N S T R U M E N T O  ( 2 0 2 )  N º 

1002755-36.2019.8.11.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - 

INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - 

ANTECIPAÇÃO DA TUTELA - DEFERIDA PELO JUÍZO SINGULAR - 

PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES - ADEQUAÇÃO - FIXADA 

MULTA DIÁRIA PARA CUMPRIMENTO DA DECISÃO - REDUÇÃO DO 

VALOR E LIMITAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - SOB PENA DE RETIRAR O 

CARÁTER COERCITIVO - RECURSO DESPROVIDO.É de se manter a 

decisão que concedeu a antecipação dos efeitos da tutela, na medida em 

que analisou devidamente a presença dos requisitos autorizadores para 

sua concessão. Mostra-se pertinente manter a imposição da multa diária, 

fixada em valor e prazo razoável, a fim de trazer efetividade à obrigação 

de exclusão do nome do autor dos órgãos de restrição ao crédito, 

sobretudo ao se considerar que é faculdade do Magistrado a aplicação de 
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medidas coercitivas em caso de descumprimento de ordem judicial. (N.U 

1002755-36.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito 

Privado, Julgado em 12/06/2019, Publicado no DJE 17/06/2019). (Grifei) O 

demandante requer a inversão do ônus da prova. Pela simples análise dos 

fatos, verifica-se que o Código de Defesa do Consumidor se aplica ao 

caso, uma vez que as partes amoldam-se perfeitamente aos conceitos de 

consumidor e fornecedor previstos na legislação supracitada. O artigo 6º, 

do Código de Defesa do Consumidor dispõe no inciso VIII, os requisitos 

para a concessão da inversão do ônus da prova, quais sejam: consumidor 

hipossuficiente e a verossimilhança da alegação do suplicante. Para a 

concessão do pleito é necessária a presença dos requisitos 

mencionados. No caso, constato que estão presentes os requisitos 

supramencionados. Assim, é necessária a concessão do pedido de 

inversão do ônus da prova, ante a clara hipossuficiência do consumidor 

frente ao requerido, que possui informação específica sobre os fatos. 

Diante do exposto, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA para 

determinar que o requerido proceda a exclusão da restrição do nome do 

autor no rol de mal pagadores, no prazo de 05 dias, sob pena de multa fixa 

no valor de R$ 200,00 (duzentos reais). Defiro o pedido de inversão do 

ônus da prova. Cite-se o requerido e intimem-se as partes para 

comparecerem na audiência de conciliação. Na carta de citação/intimação 

deverá constar advertência de que o não comparecimento da requerida na 

audiência de conciliação importará em sua revelia e presunção de 

veracidade dos fatos alegados na inicial (art. 20 da Lei nº 9.099/95). 

Consigne-se, ainda, que o prazo de 05 (cinco) dias para a oferta de 

resposta fluirá a partir da audiência de conciliação, caso não haja 

composição amigável no referido ato. Intime(m)-se o(a)(s) requerente(s), 

consignando no mandado que o não comparecimento pessoal a audiência, 

implicará na extinção do processo e arquivamento do feito, nos termos do 

art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais. Às providências. Dr. Júlio César Molina Duarte Monteiro Juiz 

de direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003311-98.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LIVIA ALVES MARINHO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1003311-98.2020.8.11.0001. REQUERENTE: 

LIVIA ALVES MARINHO DOS SANTOS REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A DECISÃO Vistos em 

correição Trata-se de AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO LIMINAR 

formada pelas partes acima indicadas. O demandante alega que o 

demandado efetuou a suspensão dos serviços em 20/01/2020. Assevera 

que não possui débito em aberto. Requer, em tutela de urgência, o 

restabelecimento do serviço e a abstenção de novo corte. Pleiteia, ainda, a 

inversão do ônus da prova. É o breve Relato. Fundamento e Decido. Para 

a concessão do pedido de urgência é imprescindível que a parte autora 

comprove os requisitos indicados no artigo 300, do CPC, quais sejam, a 

probabilidade do direito invocado e o perigo de dano irreparável ou de 

difícil reparação. Compulsando os autos, constato que a pretensão do 

autor merece prosperar em parte, porquanto negou a existência da dívida, 

sendo incabível atribuir ao demandante o ônus de provar a irregularidade 

da cobrança por se tratar de prova negativa. O perigo de dano é evidente, 

uma vez que a concessão do pleito ao final ocasionará prejuízo para a 

parte por se tratar de serviço essencial. Ressalto que o deferimento do 

pedido de urgência não causa prejuízo para a demandada, uma vez que 

não exclui o crédito. Nesse sentido: PODER JUDICIÁRIO DE MATO 

G R O S S O T R I B U N A L  D E  J U S T I Ç A 

1001035-34.2019.8.11.0000AGRAVANTE: IVANEA GRIGORIO VIDAL 

CASTRO AGRAVADO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS 

FILHOEMENTAAGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - ENERGIA ELÉTRICA - TUTELA DE URGÊNCIA – 

DETERMINAÇÃO DE NÃO SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DO SERVIÇO - 

ART. 300 DO CPC - REQUISITOS PRESENTES – DECLARAÇÃO DE DÍVIDA 

INEXISTENTE – INVIABILIDADE EM COGNIÇÃO SUMÁRIA -RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO.Tratando-se de suposto débito pretérito de 

consumo de ENERGIA elétrica e verificada a DISCREPÂNCIA nas faturas 

nos meses subsequentes, é cabível o deferimento de tutela de urgência 

para que a concessionária se abstenha de suspender o serviço.A 

declaração de inexistência da dívida só é viável após investigação 

aprofundada em instrução processual. (N.U 1001035-34.2019.8.11.0000, 

CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE 

OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 

27/03/2019, Publicado no DJE 01/04/2019) Em relação ao pedido de 

abstenção de suspensão, constato a impossibilidade de acolher por se 

tratar de evento futuro e incerto. O demandante requer a inversão do ônus 

da prova. Pela simples análise dos fatos, verifica-se que o Código de 

Defesa do Consumidor se aplica ao caso, uma vez que as partes 

amoldam-se perfeitamente aos conceitos de consumidor e fornecedor 

previstos na legislação supracitada. O artigo 6º, do Código de Defesa do 

Consumidor dispõe no inciso VIII, os requisitos para a concessão da 

inversão do ônus da prova, quais sejam: consumidor hipossuficiente e a 

verossimilhança da alegação do suplicante. Para a concessão do pleito é 

necessária a presença dos requisitos mencionados. No caso, constato 

que estão presentes os requisitos supramencionados. Assim, é 

necessária a concessão do pedido de inversão do ônus da prova, ante a 

clara hipossuficiência do consumidor frente ao requerido, que possui 

informação específica sobre os fatos. Diante do exposto, DEFIRO EM 

PARTE O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA e determino que o requerido: 

I- Efetue o restabelecimento imediato do fornecimento de energia elétrica 

na unidade consumidora. Fixo multa no valor de R$ 200,00 (duzentos 

reais) para o caso de descumprimento desta decisão. Não se trata de 

multa diária. Defiro o pedido de inversão do ônus da prova, devendo o 

requerido juntar, no momento da apresentação da defesa, o TOI e demais 

documentos que instruíram a recuperação do consumo de energia. Cite-se 

o requerido e intimem-se as partes para comparecerem na audiência de 

conciliação. Na carta de citação/intimação deverá constar advertência de 

que o não comparecimento da requerida na audiência de conciliação 

importará em sua revelia e presunção de veracidade dos fatos alegados 

na inicial (art. 20 da Lei nº 9.099/95). Consigne-se, ainda, que o prazo de 

05 (cinco) dias para a oferta de resposta fluirá a partir da audiência de 

conciliação, caso não haja composição amigável no referido ato. Intime(m)

-se o(a)(s) requerente(s), consignando no mandado que o não 

comparecimento pessoal a audiência, implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais. Às providências. Dr. Júlio 

César Molina Duarte Monteiro Juiz de direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002594-86.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

THAMISE ALMEIDA ROSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE ROBERTO FERREIRA DA CRUZ JUNIOR OAB - MT16764/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MRV ENGENHARIA (REQUERIDO)

MRV PRIME XVI INCORPORACOES SPE LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1002594-86.2020.8.11.0001. REQUERENTE: 

THAMISE ALMEIDA ROSA REQUERIDO: MRV ENGENHARIA, MRV PRIME 

XVI INCORPORACOES SPE LTDA DECISÃO Vistos em correição Trata-se 

de Ação de Rescisão de Contrato c/c Indenização por Danos Morais 

formada pelas partes acima indicadas. O requerente aduz que adquiriu um 

imóvel no Condomínio Chapada das Borboletas. Sustenta que, por 

impossibilidade financeira, deixou de efetuar o pagamento das prestações 

e solicitou a rescisão do instrumento na data de 23/07/2019. Registra que 

o demandado se negou a rescindir o contrato. Requer, em tutela de 

urgência, a rescisão do contrato e o cancelamento ou suspensão das 

cobranças relativas as parcelas de agosto de 2019 a janeiro de 2020, bem 

como as vincendas. Pleiteia, ainda, pela inversão do ônus da prova. É o 
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Breve Relato. Fundamento e Decido. Para a concessão do pedido de 

urgência é imprescindível que a parte autora comprove os requisitos 

indicados no artigo 300, do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito 

invocado e o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação. 

Analisando os autos, constato que a pretensão do autor merece 

prosperar em parte. Verifica-se que há indícios de que o demandante 

solicitou a rescisão do instrumento no mês de agosto de 2019 e que 

efetuou o pagamento parcial do contrato. Ressalto que não é razoável 

admitir o pagamento de prestações contratuais em que a parte almeja a 

rescisão. O perigo de dano irreparável ou de difícil reparação também foi 

demonstrado em decorrência do prejuízo financeiro que acarretaria ao 

autor. Registro que a concessão do pedido de suspensão das parcelas 

não ocasiona qualquer prejuízo ao demandado por excluir o crédito. Nesse 

sentido: ESTADO DE MATO GROSSOTRIBUNAL DE JUSTIÇA QUARTA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADOAGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 

1002755-36.2019.8.11.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - 

INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - 

ANTECIPAÇÃO DA TUTELA - DEFERIDA PELO JUÍZO SINGULAR - 

PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES - ADEQUAÇÃO - FIXADA 

MULTA DIÁRIA PARA CUMPRIMENTO DA DECISÃO - REDUÇÃO DO 

VALOR E LIMITAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - SOB PENA DE RETIRAR O 

CARÁTER COERCITIVO - RECURSO DESPROVIDO.É de se manter a 

decisão que concedeu a antecipação dos efeitos da tutela, na medida em 

que analisou devidamente a presença dos requisitos autorizadores para 

sua concessão. Mostra-se pertinente manter a imposição da multa diária, 

fixada em valor e prazo razoável, a fim de trazer efetividade à obrigação 

de exclusão do nome do autor dos órgãos de restrição ao crédito, 

sobretudo ao se considerar que é faculdade do Magistrado a aplicação de 

medidas coercitivas em caso de descumprimento de ordem judicial. (N.U 

1002755-36.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito 

Privado, Julgado em 12/06/2019, Publicado no DJE 17/06/2019). (Grifei) Em 

relação aos pedidos de rescisão do contrato e anulação das parcelas, 

verifico que não merecem acolhimento por ausência de prova robusta das 

alegações do autor. Ademais, há perigo de irreversibilidade da medida, 

sendo vedada a concessão, consoante o artigo 300, §3º, do CPC. O 

demandante requer a inversão do ônus da prova. Pela simples análise dos 

fatos, verifica-se que o Código de Defesa do Consumidor se aplica ao 

caso, uma vez que as partes amoldam-se perfeitamente aos conceitos de 

consumidor e fornecedor previstos na legislação supracitada. O artigo 6º, 

do Código de Defesa do Consumidor dispõe no inciso VIII, os requisitos 

para a concessão da inversão do ônus da prova, quais sejam: consumidor 

hipossuficiente e a verossimilhança da alegação do suplicante. Para a 

concessão do pleito é necessária a presença dos requisitos 

mencionados. No caso, constato que estão presentes os requisitos 

supramencionados. Assim, é necessária a concessão do pedido de 

inversão do ônus da prova, ante a clara hipossuficiência do consumidor 

frente ao requerido, que possui informação específica sobre os fatos. 

Diante do exposto, DEFIRO EM PARTE o pedido e determino a suspensão 

das faturas relativas ao contrato, objeto da lide, a partir de agosto de 

2019. Defiro o pedido de inversão do ônus da prova. Cite-se o requerido e 

intimem-se as partes para comparecerem na audiência de conciliação. Na 

carta de citação/intimação deverá constar advertência de que o não 

comparecimento da requerida na audiência de conciliação importará em 

sua revelia e presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial (art. 

20 da Lei nº 9.099/95). Consigne-se, ainda, que o prazo de 05 (cinco) dias 

para a oferta de resposta fluirá a partir da audiência de conciliação, caso 

não haja composição amigável no referido ato. Intime(m)-se o(a)(s) 

requerente(s), consignando no mandado que o não comparecimento 

pessoal a audiência, implicará na extinção do processo e arquivamento do 

feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação 

nas custas processuais. Às providências. Dr. Júlio César Molina Duarte 

Monteiro Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002506-48.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS ALEXANDRE ALMEIDA DO CARMO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAIO GABRIEL PEREIRA GOMES OAB - MT24463/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1002506-48.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: DOUGLAS ALEXANDRE ALMEIDA DO CARMO REQUERIDO: 

CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA Vistos em Correição 

Processo em Ordem. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, 

formado pelas partes acima indicadas. O autor alega que o demandado 

inseriu seu nome nos órgãos de proteção ao crédito relativa a dívida no 

valor de R$ 41,87. Assevera que não houve serviço contratado junto à 

empresa e que não reconhece o débito. Requer, em tutela de urgência, a 

exclusão da restrição dos órgãos de proteção ao crédito. Pleiteia, ainda, a 

inversão do ônus da prova. É o Breve Relato. Fundamento e Decido. Para 

a concessão do pedido de urgência é imprescindível que a parte autora 

comprove os requisitos indicados no artigo 300, do CPC, quais sejam, a 

probabilidade do direito invocado e o perigo de dano irreparável ou de 

difícil reparação. Compulsando os autos, constato que a pretensão do 

autor merece prosperar, restando evidente que se trata de prova 

negativa, sendo incabível atribuir ao demandante o ônus de demonstrar a 

irregularidade da cobrança. Ademais, não é razoável manter a restrição 

por dívida em discussão. O perigo de dano irreparável ou de difícil 

reparação também foi demonstrado, visto que impede o autor de realizar 

negociações no comércio. Registro que a concessão do pedido não causa 

qualquer prejuízo ao requerido por não excluir o suposto crédito. Assim, a 

concessão do pleito é medida que impõe. Nesse sentido: ESTADO DE 

MATO GROSSOTRIBUNAL DE JUSTIÇA QUARTA CÂMARA DE DIREITO 

P R I V A D O A G R A V O  D E  I N S T R U M E N T O  ( 2 0 2 )  N º 

1002755-36.2019.8.11.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - 

INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - 

ANTECIPAÇÃO DA TUTELA - DEFERIDA PELO JUÍZO SINGULAR - 

PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES - ADEQUAÇÃO - FIXADA 

MULTA DIÁRIA PARA CUMPRIMENTO DA DECISÃO - REDUÇÃO DO 

VALOR E LIMITAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - SOB PENA DE RETIRAR O 

CARÁTER COERCITIVO - RECURSO DESPROVIDO.É de se manter a 

decisão que concedeu a antecipação dos efeitos da tutela, na medida em 

que analisou devidamente a presença dos requisitos autorizadores para 

sua concessão. Mostra-se pertinente manter a imposição da multa diária, 

fixada em valor e prazo razoável, a fim de trazer efetividade à obrigação 

de exclusão do nome do autor dos órgãos de restrição ao crédito, 

sobretudo ao se considerar que é faculdade do Magistrado a aplicação de 

medidas coercitivas em caso de descumprimento de ordem judicial. (N.U 

1002755-36.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito 

Privado, Julgado em 12/06/2019, Publicado no DJE 17/06/2019). (Grifei) O 

demandante requer a inversão do ônus da prova. Pela simples análise dos 

fatos, verifica-se que o Código de Defesa do Consumidor se aplica ao 

caso, uma vez que as partes amoldam-se perfeitamente aos conceitos de 

consumidor e fornecedor previstos na legislação supracitada. O artigo 6º, 

do Código de Defesa do Consumidor dispõe no inciso VIII, os requisitos 

para a concessão da inversão do ônus da prova, quais sejam: consumidor 

hipossuficiente e a verossimilhança da alegação do suplicante. Para a 

concessão do pleito é necessária a presença dos requisitos 

mencionados. No caso, constato que estão presentes os requisitos 

supramencionados. Assim, é necessária a concessão do pedido de 

inversão do ônus da prova, ante a clara hipossuficiência do consumidor 

frente ao requerido, que possui informação específica sobre os fatos. 

Diante do exposto, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA para 

determinar que o requerido proceda a exclusão da restrição do nome do 

autor no rol de mal pagadores, no prazo de 05 dias, relativo ao débito em 

discussão, sob pena de multa fixa no valor de R$ 200,00 (duzentos reais). 

Defiro o pedido de inversão do ônus da prova, devendo juntar, no 

momento da apresentação da defesa, o contrato celebrado entre as 

partes. Cite-se o requerido e intimem-se as partes para comparecerem na 

audiência de conciliação. Na carta de citação/intimação deverá constar 

advertência de que o não comparecimento da requerida na audiência de 

conciliação importará em sua revelia e presunção de veracidade dos fatos 

alegados na inicial (art. 20 da Lei nº 9.099/95). Consigne-se, ainda, que o 

prazo de 05 (cinco) dias para a oferta de resposta fluirá a partir da 

audiência de conciliação, caso não haja composição amigável no referido 
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ato. Intime(m)-se o(a)(s) requerente(s), consignando no mandado que o 

não comparecimento pessoal a audiência, implicará na extinção do 

processo e arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 

9.099/95, com a condenação nas custas processuais. Às providências. 

Dr. JÚLIO CÉSAR MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002983-71.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SAMARA DA SILVA MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DELEON DE MORAES SANTOS OAB - MT22028/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

33 ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1002983-71.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: SAMARA DA SILVA MOURA REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos em correição. 

Trata-se de AÇÃO REVISIONAL DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA C/C 

DECLARAÇÃO DE INEXISTENCIA DE DÉBITOS C/C PEDIDO DE 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA proposta por SAMARA DA SILVA MOURA, em 

desfavor de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 

O demandante alega que a reclamada está realizando cobranças 

indevidas em relação ao consumo de sua unidade consumidora. Requer, 

em tutela de urgência, que a reclamada se abstenha de inserir seu nome 

nos órgãos de proteção ao crédito, requer ainda, que à ré se abstenha de 

realizar o corte do fornecimento de energia elétrica em sua residência. É o 

breve Relato. Fundamento e Decido. Para a concessão do pedido de 

urgência é imprescindível que a parte autora comprove os requisitos 

indicados no artigo 300, do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito 

invocado e o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação. 

Compulsando os autos, constato que a pretensão do autor merece 

prosperar, porquanto negou a existência da dívida, sendo incabível atribuir 

ao demandante o ônus de provar a irregularidade da cobrança por se 

tratar de prova negativa. Além disso, há indícios de irregularidade da 

cobrança, tendo em vista que alega que a cobrança é indevida. Com isso, 

o requerente demonstrou, neste momento, a probabilidade do direito 

invocado. O perigo de dano é evidente, uma vez que a concessão do 

pleito ao final ocasionará prejuízo para a parte por se tratar de serviço 

essencial. Ressalto que o deferimento do pedido de urgência não causa 

prejuízo para a demandada, uma vez que não exclui o crédito. Nesse 

sentido: PODER JUDICIÁRIO DE MATO GROSSOTRIBUNAL DE JUSTIÇA 

1001035-34.2019.8.11.0000AGRAVANTE: IVANEA GRIGORIO VIDAL 

CASTRO AGRAVADO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS 

FILHOEMENTAAGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - ENERGIA ELÉTRICA - TUTELA DE URGÊNCIA – 

DETERMINAÇÃO DE NÃO SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DO SERVIÇO - 

ART. 300 DO CPC - REQUISITOS PRESENTES – DECLARAÇÃO DE DÍVIDA 

INEXISTENTE – INVIABILIDADE EM COGNIÇÃO SUMÁRIA -RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. Tratando-se de suposto débito pretérito de 

consumo de ENERGIA elétrica e verificada a DISCREPÂNCIA nas faturas 

nos meses subsequentes, é cabível o deferimento de tutela de urgência 

para que a concessionária se abstenha de suspender o serviço. A 

declaração de inexistência da dívida só é viável após investigação 

aprofundada em instrução processual. (N.U 1001035-34.2019.8.11.0000, 

CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE 

OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 

27/03/2019, Publicado no DJE 01/04/2019) O requerente pleiteia a inversão 

do ônus da prova. Pela simples análise dos fatos, verifica-se que o Código 

de Defesa do Consumidor se aplica ao caso, uma vez que as partes 

amoldam-se perfeitamente aos conceitos de consumidor e fornecedor 

previstos na legislação supracitada. Friso que o requerente se enquadra 

como destinatária final no vertente caso. O artigo 6º, do Código de Defesa 

do Consumidor dispõe no inciso VIII, os requisitos para a concessão da 

inversão do ônus da prova, quais sejam: consumidor hipossuficiente e a 

verossimilhança da alegação do suplicante. Para a concessão do pleito é 

necessária a presença dos requisitos mencionados. No caso, constato 

que estão presentes os requisitos supramencionados, uma vez que o 

fornecedor possui melhores condições técnicas ou econômicas pra 

produzir provas, sendo imprescindível a inversão do ônus para a 

igualdade entre as partes. Diante do exposto, DEFIRO O PEDIDO DE 

TUTELA DE URGÊNCIA e determino que o requerido se abstenha de 

efetuar o corte do fornecimento de energia elétrica na residência do autor. 

Determino ainda que a requerida se abstenha de inserir o nome do autor 

nos órgãos de proteção ao crédito em relação aos débitos em discussão. 

Ressalto que a liminar concedida, não abrange cobranças que advirem 

posteriormente, devido ao uso dos serviços. Fixo multa no valor de R$ 

200,00 (duzentos reais) por dia para o caso de descumprimento desta 

decisão, até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Defiro o pedido de 

inversão do ônus da prova, devendo o demandado comprovar a 

regularidade da cobrança. Cite-se o requerido e intimem-se as partes para 

comparecerem na audiência de conciliação. Na carta de citação/intimação 

deverá constar advertência de que o não comparecimento da requerida na 

audiência de conciliação importará em sua revelia e presunção de 

veracidade dos fatos alegados na inicial (art. 20 da Lei nº 9.099/95). 

Consigne-se, ainda, que o prazo de 05 (cinco) dias para a oferta de 

resposta fluirá a partir da audiência de conciliação, caso não haja 

composição amigável no referido ato. Intime(m)-se o(a)(s) requerente(s), 

consignando no mandado que o não comparecimento pessoal a audiência, 

implicará na extinção do processo e arquivamento do feito, nos termos do 

art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais. Às providências. Dr. Júlio César Molina Duarte Monteiro Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006170-24.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE SENE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSAO JURE FERREIRA SALES OAB - MT9372-O (ADVOGADO(A))

ALESSANDER DEUSDETH LUIZ HENRIQUE CHAVES FADINI OAB - 

MT7645-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT16940-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1006170-24.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: MARIA DE SENE REQUERIDO: BANCO ITAU BMG 

CONSIGNADO S.A. Vistos em correição. Trata-se de cumprimento de 

sentença/acordo, formulado pelas partes acima indicadas. O exequente 

se manifestou concordando com os valores depositados em juízo, 

conforme descriminado no termo de acordo, bem como requer expedição 

de alvará para liberação dos valores, dando como quitação do referido 

débito. Analisando os autos, constato que a pretensão do credor merece 

prosperar, porquanto o executado efetuou o pagamento do acordo de 

forma voluntária. Diante do exposto, DEFIRO o pedido do exequente. 

EXPEÇA-SE alvará para levantamento do valor em favor do credor. 

Ressalto que somente será efetuado o levantamento do montante em 

favor do advogado se houver procuração outorgando os respectivos 

poderes, consoante o disposto no artigo 450, da CNGC/MT. Após a 

expedição do alvará, ao arquivo. Às providências. Dr. Júlio César Molina 

Duarte Monteiro Juiz de direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007552-52.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA LEANDRO LOBO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERSON LEVY RABONE PALMA OAB - MT18609-O (ADVOGADO(A))

BRUNO CARLOS PEIXOTO OAB - MT22408/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGEMED SAUDE S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JANINE GIRARDI OAB - MT39458-O (ADVOGADO(A))

AMANDA ROCHA NEDEL OAB - MT32349-O (ADVOGADO(A))

JOAO CARLOS HARGER OAB - MG126352 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Vistos em correição. Processo: 

1007552-52.2019.8.11.0001. REQUERENTE: FRANCISCA LEANDRO LOBO 

REQUERIDO: AGEMED SAUDE S/A Trata-se de Ação de ressarcimento de 

despesas médicas c/c dano moral, formado pelas partes acima indicadas. 

Por outro lado, Conforme movimento n.86: inexiste nos autos o preparo 

recursal. Com efeito, dispõe o artigo 42, § 1º da Lei nº 9.099/95: "Art. 42. 

O recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da 

sentença, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do 

recorrente. §1º. O preparo será feito, independentemente de intimação, 

nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de 

deserção". Neste mesmo sentido, o Enunciado 80 do Fonaje: "O recurso 

Inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral 

do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 

horas, não admitida a complementação intempestiva. - (XII Encontro 

Maceió-AL). Assim, julgo o Recurso Inominado DESERTO, inadmitindo seu 

prosseguimento, com fulcro no §1º do art. 42, da Lei 9.099/1995. 

Certifique-se o trânsito em julgado. Nada sendo requerido, arquivem-se. 

Às Providências. JÚLIO CÉSAR MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006838-92.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARINA LEAO DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR LEAO DE CAMPOS OAB - MT17915-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI OAB - SP242289-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Vistos em correição. Processo: 

1006838-92.2019.8.11.0001. REQUERENTE: MARINA LEAO DE CAMPOS 

REQUERIDO: AGUAS CUIABÁ S/A Recebo o Recurso Inominado, somente 

no efeito devolutivo, nos termos do artigo 43 da Lei 9.9099/1995. Constato 

que a parte Recorrente juntou tempestivamente o preparo recursal 

(movimento 44). De outro lado, devidamente intimada para apresentar as 

Contrarrazões, a parte Recorrida exprimiu o feito. Verifico que o feito 

encontra-se em ordem, pelo que determino a remessa dos autos à Egrégia 

Turma Recursal do Estado de Mato Grosso, com as homenagens deste 

juízo. Cumpra-se. JÚLIO CÉSAR MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1012164-33.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEMIR PINTO DE MATOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO CLAUDIOMAR GOMES OAB - MT27366/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI OAB - SP242289-O 

(ADVOGADO(A))

PAULO ROBERTO SANTORO SALOMAO OAB - SP199085-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Despacho Vistos em correição. Processo: 

1012164-33.2019.8.11.0001. REQUERENTE: VALDEMIR PINTO DE MATOS 

REQUERIDO: AGUAS CUIABÁ S/A Recebo o Recurso Inominado, somente 

no efeito devolutivo, nos termos do artigo 43 da Lei 9.9099/1995. Constato 

que a parte Recorrente juntou tempestivamente o preparo recursal 

(movimento 24). De outro lado, devidamente intimada para apresentar as 

Contrarrazões, a parte Recorrida exprimiu o feito. Verifico que o feito 

encontra-se em ordem, pelo que determino a remessa dos autos à Egrégia 

Turma Recursal do Estado de Mato Grosso, com as homenagens deste 

juízo. Cumpra-se. JÚLIO CÉSAR MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009533-19.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CREUZA DOURADO DA SILVA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEOVALDO ALVES DE CASTRO JUNIOR OAB - MT19562/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI OAB - SP242289-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Vistos em correição. Processo: 

1009533-19.2019.8.11.0001. INTERESSADO: CREUZA DOURADO DA 

SILVA REQUERIDO: AGUAS CUIABÁ S/A Trata-se de Ação de 

indenização por danos morais, formado pelas partes acima indicadas. 

Recebo o Recurso Inominado, somente no efeito devolutivo, nos termos do 

artigo 43 da Lei 9.9099/1995. Constato que a parte Recorrente juntou 

tempestivamente o preparo recursal (movimento 38). De outro lado, 

devidamente intimada para apresentar as Contrarrazões, a parte 

Recorrida exprimiu o feito. Verifico que o feito encontra-se em ordem, pelo 

que determino a remessa dos autos à Egrégia Turma Recursal do Estado 

de Mato Grosso, com as homenagens deste juízo. Cumpra-se. JÚLIO 

CÉSAR MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002589-98.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CASTILHO ROCKENBACH (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

LETICIA DE SOUZA FURQUIM OAB - MT7616-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ERIK JUNIOR NEVES BARACAT OAB - MT18525-O (ADVOGADO(A))

Ceres Bilate Baracat OAB - MT12869-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Vistos em correição. Processo: 

1002589-98.2019.8.11.0001. INTERESSADO: MARCO ANTONIO CASTILHO 

ROCKENBACH REQUERIDO: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE 

TRABALHO MEDICO Trata-se de Ação de reparação por danos morais, 

formado pelas partes acima indicadas. Recebo o Recurso Inominado, 

somente no efeito devolutivo, nos termos do artigo 43 da Lei 9.9099/1995. 

Constato que a parte Recorrente juntou tempestivamente o preparo 

recursal (movimento 39). De outro lado, devidamente intimada para 

apresentar as Contrarrazões, a parte Recorrida exprimiu o feito. Relevante 

frisar a manifestação da parte recorrente em relação a contrarrazões da 

parte contrária. Verifico que o feito encontra-se em ordem, pelo que 

determino a remessa dos autos à Egrégia Turma Recursal do Estado de 

Mato Grosso, com as homenagens deste juízo. Cumpra-se. JÚLIO CÉSAR 

MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007585-42.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BENVINA VIEIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAM BARBOSA DE MOURA OAB - MT0011440A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI OAB - SP242289-O 

(ADVOGADO(A))
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Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Vistos em correição. Processo: 

1007585-42.2019.8.11.0001. REQUERENTE: BENVINA VIEIRA DOS 

SANTOS REQUERIDO: AGUAS CUIABÁ S/A Trata-se de Ação de revisão 

de valores c/c indenização por danos morais com pedido urgente de 

medida liminar, formado pelas partes acima indicadas. Recebo o Recurso 

Inominado, somente no efeito devolutivo, nos termos do artigo 43 da Lei 

9.9099/1995. Constato que a parte Recorrente juntou tempestivamente o 

preparo recursal (movimento 34). De outro lado, devidamente intimada 

para apresentar as Contrarrazões, a parte Recorrida exprimiu o feito. 

Verifico que o feito encontra-se em ordem, pelo que determino a remessa 

dos autos à Egrégia Turma Recursal do Estado de Mato Grosso, com as 

homenagens deste juízo. Cumpra-se. JÚLIO CÉSAR MOLINA DUARTE 

MONTEIRO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011422-08.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA REGINA DIANA VENTURINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO JOSE SIQUEIRA DA SILVA OAB - MT0021410A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TATIANA CASTRO CAMPOS OAB - MT27166/O (ADVOGADO(A))

LUCIANA GOULART PENTEADO OAB - SP167884-O (ADVOGADO(A))

LEONARDO SULZER PARADA OAB - MT11846-B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1011422-08.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: MARCIA REGINA DIANA VENTURINI REQUERIDO: AZUL 

LINHAS AEREAS Vistos em correição. Trata-se de cumprimento de 

sentença, formulado pelas partes acima indicadas. O exequente se 

manifestou concordando com os valores depositados em juízo, bem como 

requer expedição de alvará para liberação dos valores, dando como 

quitação do referido débito. Analisando os autos, constato que a 

pretensão do credor merece prosperar, porquanto o executado efetuou o 

pagamento de forma voluntária. Diante do exposto, DEFIRO o pedido do 

exequente. EXPEÇA-SE alvará para levantamento do valor em favor do 

credor. Ressalto que somente será efetuado o levantamento do montante 

em favor do advogado se houver procuração outorgando os respectivos 

poderes, consoante o disposto no artigo 450, da CNGC/MT. Após a 

expedição do alvará, ao arquivo. Às providências. Dr. Júlio César Molina 

Duarte Monteiro Juiz de direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003370-86.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS RECK DEL RIO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO PORTO GOMES NETO OAB - MT18524/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REU)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1003370-86.2020.8.11.0001. AUTOR: LUCAS 

RECK DEL RIO REU: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A 

DECISÃO Vistos em Correição Trata-se de Ação de Declaração c/c 

Indenização por Danos Morais formada pelas partes acima indicadas. O 

demandante alega que o requerido inseriu seu nome no rol de mal 

pagadores, em decorrência de suposta dívida vencida em setembro de 

2019. Sustenta que o débito encontra-se quitado. Requer a baixa da 

restrição, a matrícula no curso e a emissão de boletos. É o Breve Relato. 

Fundamento e Decido. Para a concessão do pedido de urgência é 

imprescindível que a parte autora comprove os requisitos indicados no 

artigo 300, do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito invocado e o 

perigo de dano irreparável ou de difícil reparação. Compulsando os autos, 

constato que a pretensão do autor merece prosperar em parte. 

Verifica-se que o demandante acostou ao feito o comprovante de 

pagamento em que demonstra, neste momento, a quitação do débito. 

Assim, constato que o pedido de baixa da restrição merece acolhimento. 

Registro que a concessão do pedido não causa qualquer prejuízo ao 

requerido por não excluir o suposto crédito. Assim, a concessão do pleito 

é medida que impõe. Nesse sentido: ESTADO DE MATO 

GROSSOTRIBUNAL DE JUSTIÇA QUARTA CÂMARA DE DIREITO 

P R I V A D O A G R A V O  D E  I N S T R U M E N T O  ( 2 0 2 )  N º 

1002755-36.2019.8.11.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - 

INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - 

ANTECIPAÇÃO DA TUTELA - DEFERIDA PELO JUÍZO SINGULAR - 

PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES - ADEQUAÇÃO - FIXADA 

MULTA DIÁRIA PARA CUMPRIMENTO DA DECISÃO - REDUÇÃO DO 

VALOR E LIMITAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - SOB PENA DE RETIRAR O 

CARÁTER COERCITIVO - RECURSO DESPROVIDO.É de se manter a 

decisão que concedeu a antecipação dos efeitos da tutela, na medida em 

que analisou devidamente a presença dos requisitos autorizadores para 

sua concessão. Mostra-se pertinente manter a imposição da multa diária, 

fixada em valor e prazo razoável, a fim de trazer efetividade à obrigação 

de exclusão do nome do autor dos órgãos de restrição ao crédito, 

sobretudo ao se considerar que é faculdade do Magistrado a aplicação de 

medidas coercitivas em caso de descumprimento de ordem judicial. (N.U 

1002755-36.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito 

Privado, Julgado em 12/06/2019, Publicado no DJE 17/06/2019). (Grifei) No 

que tange aos pedidos de matrícula no curso e a emissão de boletos, 

constato que não merecem acolhimento, já que inexiste qualquer prova da 

recusa do demandado. Assim, necessário aguardar a dilação probatória 

para a elucidação dos fatos. O demandante requer a inversão do ônus da 

prova. Pela simples análise dos fatos, verifica-se que o Código de Defesa 

do Consumidor se aplica ao caso, uma vez que as partes amoldam-se 

perfeitamente aos conceitos de consumidor e fornecedor previstos na 

legislação supracitada. O artigo 6º, do Código de Defesa do Consumidor 

dispõe no inciso VIII, os requisitos para a concessão da inversão do ônus 

da prova, quais sejam: consumidor hipossuficiente e a verossimilhança da 

alegação do suplicante. Para a concessão do pleito é necessária a 

presença dos requisitos mencionados. No caso, constato que estão 

presentes os requisitos supramencionados. Assim, é necessária a 

concessão do pedido de inversão do ônus da prova, ante a clara 

hipossuficiência do consumidor frente ao requerido, que possui 

informação específica sobre os fatos. Diante do exposto, DEFIRO EM 

PARTE O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA para determinar que o 

requerido proceda a exclusão da restrição do nome do autor no rol de mal 

pagadores, no prazo de 05 dias, relativo ao débito em discussão, sob 

pena de multa fixa no valor de R$ 200,00 (duzentos reais). Defiro o pedido 

de inversão do ônus da prova. Cite-se o requerido e intimem-se as partes 

para comparecerem na audiência de conciliação. Na carta de 

citação/intimação deverá constar advertência de que o não 

comparecimento da requerida na audiência de conciliação importará em 

sua revelia e presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial (art. 

20 da Lei nº 9.099/95). Consigne-se, ainda, que o prazo de 05 (cinco) dias 

para a oferta de resposta fluirá a partir da audiência de conciliação, caso 

não haja composição amigável no referido ato. Intime(m)-se o(a)(s) 

requerente(s), consignando no mandado que o não comparecimento 

pessoal a audiência, implicará na extinção do processo e arquivamento do 

feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação 

nas custas processuais. Às providências. Dr. Júlio César Molina Duarte 

Monteiro Juiz de direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003401-43.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LEISI MAGDALA DE CASTRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA AGATA GARCIA CAJANGO OAB - MT12612/B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT19023-A (ADVOGADO(A))
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Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1003401-43.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: LEISI MAGDALA DE CASTRO REQUERIDO: TAM LINHAS 

AÉREAS S/A Vistos em correição. Trata-se de cumprimento de sentença, 

formulado pelas partes acima indicadas. O exequente se manifestou 

concordando com os valores depositados em juízo, bem como requer 

expedição de alvará para liberação dos valores, dando como quitação do 

referido débito. Analisando os autos, constato que a pretensão do credor 

merece prosperar, porquanto o executado efetuou o pagamento de forma 

voluntária. Diante do exposto, DEFIRO o pedido do exequente. EXPEÇA-SE 

alvará para levantamento do valor em favor do credor. Ressalto que 

somente será efetuado o levantamento do montante em favor do 

advogado se houver procuração outorgando os respectivos poderes, 

consoante o disposto no artigo 450, da CNGC/MT. Após a expedição do 

alvará, ao arquivo. Às providências. Dr. Júlio César Molina Duarte Monteiro 

Juiz de direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007040-69.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELISANDRA GOMES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1007040-69.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ELISANDRA GOMES PEREIRA REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO Vistos em correição. Trata-se de Cumprimento de Sentença, 

formulado pelas partes acima indicadas. O exequente requer a expedição 

de alvará para liberação do valor depositado em juízo. Analisando os 

autos, constato que a pretensão do credor merece prosperar, porquanto o 

executado efetuou o pagamento parcial. Diante do exposto, DEFIRO o 

pedido do exequente. EXPEÇA-SE alvará para levantamento do valor em 

favor do credor. Ressalto que somente será efetuado o levantamento do 

montante em favor do advogado se houver procuração outorgando os 

respectivos poderes, consoante o disposto no artigo 450, da CNGC/MT. 

Após a expedição do Alvará, ao arquivo. Às providências. Dr. Júlio César 

Molina Duarte Monteiro Juiz de direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002579-20.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

AGEU ALVES DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Osiane Rodrigues Macedo OAB - MT15420-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1002579-20.2020.8.11.0001. REQUERENTE: 

AGEU ALVES DE ALMEIDA REQUERIDO: CLARO S.A. DECISÃO Vistos em 

Correição Trata-se de Ação de Declaração c/c Indenização por Danos 

Morais formada pelas partes acima indicadas. O demandante alega que o 

requerido entrou em contato para efetuar a cobrança, porém aduz que 

desconhece a origem. Requer, em tutela de urgência, a abstenção de 

restrição de seu nome no rol de mal pagadores e a inversão do ônus da 

prova. É o Breve Relato. Fundamento e Decido. Para a concessão do 

pedido de urgência é imprescindível que a parte autora comprove os 

requisitos indicados no artigo 300, do CPC, quais sejam, a probabilidade do 

direito invocado e o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação. 

Compulsando os autos, constato que a pretensão do autor merece 

prosperar. Verifica-se que negou a existência da dívida, sendo incabível 

atribuir para o autor o ônus de provar a irregularidade da cobrança. 

Ademais, há perigo de dano irreparável ou de difícil reparação por impedir 

a aquisição de bens no comércio. Assim, constato que o pedido de baixa 

da restrição merece acolhimento. Registro que a concessão do pedido não 

causa qualquer prejuízo ao requerido por não excluir o suposto crédito. 

Assim, a concessão do pleito é medida que impõe. Nesse sentido: 

ESTADO DE MATO GROSSOTRIBUNAL DE JUSTIÇA QUARTA CÂMARA 

DE DIREITO PRIVADOAGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 

1002755-36.2019.8.11.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - 

INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - 

ANTECIPAÇÃO DA TUTELA - DEFERIDA PELO JUÍZO SINGULAR - 

PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES - ADEQUAÇÃO - FIXADA 

MULTA DIÁRIA PARA CUMPRIMENTO DA DECISÃO - REDUÇÃO DO 

VALOR E LIMITAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - SOB PENA DE RETIRAR O 

CARÁTER COERCITIVO - RECURSO DESPROVIDO.É de se manter a 

decisão que concedeu a antecipação dos efeitos da tutela, na medida em 

que analisou devidamente a presença dos requisitos autorizadores para 

sua concessão. Mostra-se pertinente manter a imposição da multa diária, 

fixada em valor e prazo razoável, a fim de trazer efetividade à obrigação 

de exclusão do nome do autor dos órgãos de restrição ao crédito, 

sobretudo ao se considerar que é faculdade do Magistrado a aplicação de 

medidas coercitivas em caso de descumprimento de ordem judicial. (N.U 

1002755-36.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito 

Privado, Julgado em 12/06/2019, Publicado no DJE 17/06/2019). (Grifei) O 

demandante requer a inversão do ônus da prova. Pela simples análise dos 

fatos, verifica-se que o Código de Defesa do Consumidor se aplica ao 

caso, uma vez que as partes amoldam-se perfeitamente aos conceitos de 

consumidor e fornecedor previstos na legislação supracitada. O artigo 6º, 

do Código de Defesa do Consumidor dispõe no inciso VIII, os requisitos 

para a concessão da inversão do ônus da prova, quais sejam: consumidor 

hipossuficiente e a verossimilhança da alegação do suplicante. Para a 

concessão do pleito é necessária a presença dos requisitos 

mencionados. No caso, constato que estão presentes os requisitos 

supramencionados. Assim, é necessária a concessão do pedido de 

inversão do ônus da prova, ante a clara hipossuficiência do consumidor 

frente ao requerido, que possui informação específica sobre os fatos. 

Diante do exposto, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA para 

determinar que o requerido abstenha de inserir o nome do autor no rol de 

mal pagadores, relativo ao débito em discussão, sob pena de multa fixa no 

valor de R$ 200,00 (duzentos reais). Defiro o pedido de inversão do ônus 

da prova, devendo comprovar a regularidade da cobrança. Cite-se o 

requerido e intimem-se as partes para comparecerem na audiência de 

conciliação. Na carta de citação/intimação deverá constar advertência de 

que o não comparecimento da requerida na audiência de conciliação 

importará em sua revelia e presunção de veracidade dos fatos alegados 

na inicial (art. 20 da Lei nº 9.099/95). Consigne-se, ainda, que o prazo de 

05 (cinco) dias para a oferta de resposta fluirá a partir da audiência de 

conciliação, caso não haja composição amigável no referido ato. Intime(m)

-se o(a)(s) requerente(s), consignando no mandado que o não 

comparecimento pessoal a audiência, implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais. Às providências. Dr. Júlio 

César Molina Duarte Monteiro Juiz de direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001721-86.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NATIELLY CHRYS DA SILVA ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE ROBERTO FERREIRA DA CRUZ JUNIOR OAB - MT16764/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORACOES SPE 

LTDA (REQUERIDO)

MRV ENGENHARIA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1001721-86.2020.8.11.0001. REQUERENTE: 
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NATIELLY CHRYS DA SILVA ALMEIDA REQUERIDO: MRV ENGENHARIA, 

MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORACOES SPE 

LTDA SENTENÇA VISTOS EM CORREIÇÃO Trata-se de Ação de 

OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS movido por KÁTIA DAS 

NEVES em desfavor de MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A E MRV 

PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORAÇÕES SPE LTDA, 

todos qualificados nos autos. O demandante alega que detém a posse da 

unidade n. 211, bloco K, do Condomínio Parque Chapada Diamantina. 

Registra que o teste realizado em 11/12/2019 constatou o vazamento do 

gás na rede de distribuição. Ressalta que inexiste previsão para 

reparação do encanamento de gás. Afirma que os moradores estão 

impedidos de preparar sua comida, tendo que desembolsar valores para a 

compra de marmitex/lanches para se alimentarem, além de eletromésticos 

elétricos. Assegura que o vazamento de gás pode ocasionar problemas 

de saúde. Requer, em tutela de urgência, a reparação/substituição na 

tubulação de gás bloco A, do Condomínio Parque Chapada Diamantina 

situado em Cuiabá-MT. Pleiteia pela inversão do ônus da prova. É o breve 

Relato. Fundamento e Decido. Analisando os autos, constato a 

impossibilidade de recebimento e processamento do feito. O artigo 3º, da 

Lei n. 9.099/95, estabelece que: Art. 3º O Juizado Especial Cível tem 

competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis 

de menor complexidade, assim consideradas: I - as causas cujo valor não 

exceda a quarenta vezes o salário mínimo; II - as enumeradas no art. 275, 

inciso II, do Código de Processo Civil; III - a ação de despejo para uso 

próprio; IV - as ações possessórias sobre bens imóveis de valor não 

excedente ao fixado no inciso I deste artigo. § 1º Compete ao Juizado 

Especial promover a execução: I - dos seus julgados; II - dos títulos 

executivos extrajudiciais, no valor de até quarenta vezes o salário mínimo, 

observado o disposto no § 1º do art. 8º desta Lei. § 2º Ficam excluídas da 

competência do Juizado Especial as causas de natureza alimentar, 

falimentar, fiscal e de interesse da Fazenda Pública, e também as relativas 

a acidentes de trabalho, a resíduos e ao estado e capacidade das 

pessoas, ainda que de cunho patrimonial. § 3º A opção pelo procedimento 

previsto nesta Lei importará em renúncia ao crédito excedente ao limite 

estabelecido neste artigo, excetuada a hipótese de conciliação. No caso, o 

objeto dos autos se trata de suposto vazamento de gás no Condomínio 

Parque Chapada Diamantina, bem como a demora da reparação. Posto 

isso, constato a imprescindibilidade de produção de prova pericial para 

averiguar o vazamento de gás no local, sua origem e a reparação. Assim, 

resta evidente a incompetência deste juízo em apreciar e julgar a 

demanda, uma vez que se trata de elaboração de prova complexa, não 

admitida no Juizado Especial (artigo 35, da Lei n. 9.099/1995). Assim, a 

extinção do feito é medida que se impõe. Nesse sentido: RECURSO 

INOMINADO – RECLAMAÇÃO INDENIZATÓRIA – DIREITO DE VIZINHANÇA 

– ALEGAÇÃO DA RECLAMANTE DE QUE O VIZINHO CONSTRUIU PAREDE 

SOBRE O MURO POR ELA CONSTRUÍDO – NECESSIDADE DE PERÍCIA – 

CAUSA COMPLEXA – INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. 

Constatada a necessidade de perícia para a averiguação de invasão do 

espaço alheio na hipótese de CONSTRUÇÃO de parede sobre MURO 

VIZINHO, deve ser declarada a incompetência do juizado especial, ante a 

vedação de análise de matérias complexas, conforme se extrai da 

interpretação teleológica do caput do art. 3º, da Lei nº 9.099/95. 

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. Sentença 

mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da 

Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará 

apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação 

sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios 

fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”. HONORÁRIOS 

SUCUMBENCIAIS. Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95, a parte 

recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, 

ora fixados em 10% sobre o valor da causa, em atenção aos critérios do 

artigo 20, § 4°, do CPC, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão dos 

benefícios da justiça gratuita, consoante a dicção do art. 12, da Lei nº 

1.060/50. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (N.U 

0026426-83.2011.8.11.0001, 264268320118110001/2013, HILDEBRANDO 

DA COSTA MARQUES, Turma Recursal Única, Julgado em 11/06/2013, 

Publicado no DJE 11/06/2013) Com isso, o autor deverá adentrar na justiça 

comum para requerer seu intento. Diante do exposto, indefiro a petição 

inicial e, por corolário, julgo extinto o feito sem resolução de mérito, nos 

termos do artigo 51, II, da Lei n. 9.099/1995. Por ausência de 

triangularização processual, desnecessária a intimação do demandado 

para ciência. Proceda-se o cancelamento da audiência. Sem condenação 

em custas e honorários. Transitado em julgado arquive-se o feito 

procedendo-se às baixas de estilo e anotações de praxe. Publique-se. 

Registra-se. Intime-se. Cumpra-se. DR. JÚLIO CÉSAR MOLINA DUARTE 

MONTEIRO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001106-96.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ZILDINETE VIRGINIO ANTONIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DRAYTON RAMALHO TEIXEIRA OAB - MT27649/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Desconhecido (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1001106-96.2020.8.11.0001. REQUERENTE: 

ZILDINETE VIRGINIO ANTONIO REQUERIDO: DESCONHECIDO S E N T E N Ç 

A Vistos EM CORREIÇÃO Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER 

c/c PEDIDO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS FORMADA PELAS PARTES 

ACIMA INDICADAS. O demandante alega que foi proprietário do veículo 

marca/modelo Fiat Uno Mille, placa LBG4048. Assevera que vendeu o 

automóvel no ano de 2012 ao requerido. Anota que o contrato 

permaneceu somente com o demandado e que desconhece o comprador. 

Registra que o requerido deixou de efetuar a transferência do automóvel e 

que permaneceu responsável pelos impostos e taxas. Requer, em tutela 

de urgência, a restrição do veículo por meio do Sistema Renajud e, no 

mérito, a procedência da lide para condenar o demandado a indenização 

por danos morais e materiais e a efetuar a transferência do automóvel. O 

demandante fora intimado para emendar a exordial, a fim de indicar os 

dados do suplicado, momento em que informou a ausência de 

conhecimento da qualificação da parte. É o breve Relato. Fundamento e 

Decido. Compulsando os autos, constato a impossibilidade de processar e 

julgar a demanda. O Código de Processo Civil estabelece os requisitos 

legais para o ajuizamento da demanda: Art. 319. A petição inicial indicará: I 

- o juízo a que é dirigida; II - os nomes, os prenomes, o estado civil, a 

existência de união estável, a profissão, o número de inscrição no 

Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, 

o endereço eletrônico, o domicílio e a residência do autor e do réu; III - o 

fato e os fundamentos jurídicos do pedido; IV - o pedido com as suas 

especificações; V - o valor da causa; VI - as provas com que o autor 

pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados; VII - a opção do autor 

pela realização ou não de audiência de conciliação ou de mediação. § 1º 

Caso não disponha das informações previstas no inciso II, poderá o autor, 

na petição inicial, requerer ao juiz diligências necessárias a sua obtenção. 

§ 2º A petição inicial não será indeferida se, a despeito da falta de 

informações a que se refere o inciso II, for possível a citação do réu. § 3º 

A petição inicial não será indeferida pelo não atendimento ao disposto no 

inciso II deste artigo se a obtenção de tais informações tornar impossível 

ou excessivamente oneroso o acesso à justiça. Art. 320. A petição inicial 

será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação. 

Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os 

requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades 

capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no 

prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com 

precisão o que deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o 

autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Verifica-se 

que o requerente deixou de qualificar o requerido impossibilitando a sua 

localização. Ressalto que, para possibilitar a realização de diligências do 

Poder Judiciário, faz-se imprescindível o nome e o CPF da parte. No caso, 

o demandante não especificou qualquer dado pessoal do suplicado. 

Assim, resta evidente a inépcia da inicial. Nesse sentido: APELAÇÃO 

CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO E 

QUALIFICAÇÃO DA PARTE REQUERIDA - DESCONEXÃO ENTRE OS 

FATOS E OS PEDIDOS - INDEFERIMENTO DA INICIAL MANTIDO. - A autora 

não indicou e nem qualificou contra quem é dirigida a demanda, requisito 

necessário para o processamento da inicial. - A narração dos fatos da 

petição inicial deve ser completa, compreensível e lógica o suficiente para 

possibilitar à parte ré a defesa do que restou alegado. Caracterizada a 

inépcia da inicial quando a parte demandante não narra os fatos de forma 

lógica, circunstanciando a situação entre as partes, consistente nos fatos 

e fundamentos jurídicos do pedido de forma aceitável, em patente 
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desconexão entre os fatos e os elementos da causa de pedir, o que 

enseja o seu indeferimento. (TJ-MG - AC: 10568150014708001 MG, 

Relator: Valdez Leite Machado, Data de Julgamento: 17/11/2016, Câmaras 

Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/11/2016) Registro 

que, embora intimado, o demandante deixou de emendar e exordial. Assim, 

a extinção do feito é medida que se impõe. Diante do exposto, indefiro a 

petição inicial e, por corolário, julgo extinto o feito, sem resolução de 

mérito, nos termos do artigo 485,I e IV, do Código de Processo Civil c/c 

artigo 51, II, da Lei n. 9.099/95. Proceda-se o cancelamento da audiência 

de conciliação. Por ausência de triangularização processual 

desnecessária a intimação do requerido. Sem condenação em custas e 

honorários. Transitado em julgado arquive-se o feito procedendo-se às 

baixas de estilo e anotações de praxe. Publique-se. Registra-se. Intime-se. 

Cumpra-se. DR. JÚLIO CÉSAR MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004027-28.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL GAMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVANILDO DE ALMEIDA OAB - MT25704-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1004027-28.2020.8.11.0001. AUTOR: 

MANOEL GAMA REU: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER 

JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ SEXTO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

Avenida Historiador Rubens de Mendonça, 1894, Bosque da Saúde - 

Cuiabá/MT SENTENÇA VISTOS EM CORREIÇÃO Trata-se de Ação de 

Indenização por Cobrança Indevida c/c Indenização por Danos Morais 

formada pelas partes acima indicadas. O demandante alega que o 

requerido efetuou o bloqueio de sua conta, sem notificação prévia. 

Requer, em tutela de urgência, o desbloqueio do valor e, no mérito, a 

procedência do pedido de indenização por danos morais. É o breve Relato. 

Fundamento e Decido. Compulsando os autos, constato que a 

incompetência deste Juízo para processar e julgar a demanda. Sobre a 

competência, o artigo 4º, da Lei 9.099/95 estabelece que: Art. 4º É 

competente, para as causas previstas nesta Lei, o Juizado do foro: I - do 

domicílio do réu ou, a critério do autor, do local onde aquele exerça 

atividades profissionais ou econômicas ou mantenha estabelecimento, 

filial, agência, sucursal ou escritório; II - do lugar onde a obrigação deva 

ser satisfeita; III - do domicílio do autor ou do local do ato ou fato, nas 

ações para reparação de dano de qualquer natureza. Parágrafo único. Em 

qualquer hipótese, poderá a ação ser proposta no foro previsto no inciso I 

deste artigo. No caso, verifico que o autor reside na Comarca de 

Várzea-Grande, conforme o comprovante de endereço acostado ao feito 

e que a instituição financeira está situada no Município de São Paulo-SP. 

Posto isso, resta evidente a incompetência deste Juízo. Nesse sentido: 

PAGE 3ESTADO DE MATO GROSSOPODER JUDICIÁRIOTURMA 

RECURSAL1ª Turma Recursal Temporária Processo Nº 

0010599-90.2011.811.0014Origem: Juizado Especial Cível de 

Sorriso/MTRecorrente: Joel Luiz PegoraroRecorrido: Getúlio Gonçalves 

Viana EMENTA RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE 

COBRANÇA E INDENIZATÓRIA. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. RECURSO 

NÃO PROVIDO. A competência territorial dos Juizados Especiais Cíveis é 

fixada, em regra, pelo domicílio da parte requerida, critério estabelecido no 

art. 4º, inciso I da Lei nº 9.099/95.Hipótese na qual não foi comprovado o 

domicílio do requerente na Comarca de Sorriso, sendo o domicílio do 

requerido na Comarca de Primavera do Leste.Não há no caso nenhuma 

das circunstâncias que atraísse a competência do foro de Sorriso para o 

julgamento da causa.Sentença mantida.VOTODispensado o relatório nos 

termos do art. 46 da Lei 9.099/95.Egrégia Turma:A sentença prolatada pelo 

douto juiz togado examinou de forma percuciente as provas constantes 

dos autos e aplicou o direito com justeza. Destarte, deve ser mantida pelos 

próprios fundamentos. Para melhor compreensão, transcrevo excertos da 

respeitável sentença: Trata-se de Reclamação visando a cobrança de 

valores e indenização por danos morais em decorrência de suposto 

descumprimento de contrato.Compulsando detidamente os autos, 

verifica-se que a alegação de incompetência deste Juízo para processar e 

julgar a presente Reclamação alegada pelo reclamado no evento de nº 23 

deve ser acolhida por seus próprios fundamentos. Ademais, no âmbito 

dos Juizados Especiais aplica-se o Enunciado nº 89 do FONAJE, segundo 

o qual “A incompetência territorial pode ser reconhecida de ofício no 

sistema de juizados especiais cíveis (Aprovado no XVI Encontro - Rio de 

Janeiro/RJ)”.De fato, como bem alegado pelo reclamado, o reclamante 

sequer juntou aos autos comprovante de residência desta Comarca, uma 

vez que quando da tentativa de intimação do reclamante, para comparecer 

na audiência de conciliação, a correspondência retornou com a 

informação “desconhecido”, situação que leva este Juízo a crer que, 

supostamente, o reclamante não reside no endereço indicado. Ademais, 

um tanto quanto estranho o endereço do reclamante indicado na inicial ser 

o mesmo dos reclamantes Sergio Adriano Goubad e Reginaldo Cendon 

Garrido nas reclamações em trâmite neste Juízo, que versam sobre os 

mesmos fatos, contra o mesmo reclamado (Getúlio Gonçalves 

Viana).Assim, com fulcro no artigo 4°, incisos I, II e III, da Lei n° 9.099/95, é 

de rigor ser reconhecida a incompetência territorial, pois além do 

reclamante não ter demonstrado de forma satisfatória que reside nesta 

comarca, o domicílio do reclamado é na comarca de Primavera do 

Leste/MT, a obrigação deveria ter sido satisfeita na referida comarca e o 

local do ato ou fato é na Comarca de Primavera do Leste/MT, local onde se 

presume, portanto, que a obrigação tenha de ser cumprida, não havendo, 

dessa forma, qualquer relação com esta Comarca de Sorriso/MT.Como se 

sabe, o artigo 4º da Lei nº 9.099/95 estabelece que:“Art. 4º. É competente, 

para as causas previstas nesta lei, o Juizado do foro:I – do domicílio do 

réu ou, a critério do autor, do local onde aquele exerça atividades 

profissionais ou econômicas ou mantenha estabelecimento, filial, agência, 

sucursal ou escritório;II - do lugar onde a obrigação deva ser satisfeita;III - 

do domicílio do autor ou do local do ato ou fato, nas ações para reparação 

de dano de qualquer natureza.Parágrafo único. Em qualquer hipótese, 

poderá a ação ser proposta no foro previsto no inciso I deste artigo.” 

grifos nossosJá o artigo 100 do CPC, aplicável analogicamente, estabelece 

que:“Art. 100. É competente o foro:(...);IV - do lugar:(...);d) onde a 

obrigação deve ser satisfeita, para a ação em que se Ihe exigir o 

cumprimento;V - do lugar do ato ou fato:a) para a ação de reparação do 

dano;(...).” grifo nossoDiante destes fatos, verifica-se que se faz 

necessária a extinção do feito nos termos do art. 51, inciso III, da Lei n° 

9.099/95, que assim estabelece:“Art. 51. Extingue-se o processo, além 

dos casos previstos em lei:(...)III - quando for reconhecida a 

incompetência territorial;(...)”Por fim, não se deve olvidar, ainda e nesse 

contexto, a autorizada lição de Humberto Theodoro Júnior (Curso de 

Direito Processual Civil, Vol. II, 22ª Ed., rev., at., Edit. Forense, 

respectivamente, pág. 164) no sentido de que “A competência, dessa 

forma, é pressuposto da regularidade do processo e da admissibilidade da 

tutela jurisdicional. (...)”Isso posto, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 51, inciso III, da Lei n° 

9.099/95 c/c artigo 267, inciso IV, do CPC. Sem condenação ao pagamento 

de custas ou honorários advocatícios, nos termos do artigo 54, caput, c/c 

55, caput, ambos da Lei nº 9.099/95.E m que pese a parte recorrente 

alegar que tem domicílio na cidade de Sorriso/MT, verifico que não há nos 

autos nenhum comprovante de residência que corrobore sua 

alegação.Observo, ainda, que no evento 17 foi juntado o AR com a 

observação “desconhecido”, o qual foi encaminhado para o endereço 

indicado pela parte recorrente como sendo de sua residência na cidade de 

Sorriso.Deste modo, a míngua de elementos comprobatórios da alegação 

da parte recorrente, não comporta reparos a r. sentença.Ante o exposto, 

nego provimento ao recurso.Arcará a recorrente com as custas 

processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) 

sobre o valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade enquanto 

perdurar a impossibilidade jurídica de custeio das despesas do processo, 

tendo como limite temporal a ocorrência da prescrição.É como 

voto.NELSON DORIGATTIJuiz de Direito – Relator. (N.U 

0 0 1 0 5 9 9 - 9 0 . 2 0 1 1 . 8 . 1 1 . 0 0 1 4 ,  N Ã O  E N C O N T R A D O 

105999020118110014/2016, NÃO ENCONTRADO, Julgado em 26/07/2016, 

Publicado no DJE 26/07/2016). Posto isso, a extinção do feito é medida que 

se impõe. Anoto que o requerente deverá adentrar no Juízo competente. 

Diante do exposto, declaro a incompetência deste Juízo de processar e 

julgar a demanda e, por corolário, julgo extinto o feito, sem resolução do 

mérito, nos termos do artigo 51, III, da Lei 9.099/95. Por ausência de 

triangularização processual, desnecessária a intimação do demandado 

para ciência desta decisão. Proceda-se o cancelamento da audiência. 

Sem condenação em custas e honorários. Após o trânsito em julgado, 
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remetam-se os autos ao arquivo com as baixas e anotações necessárias. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. JÚLIO CÉSAR MOLINA 

DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003206-24.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

TIAGO PEREIRA DA ROSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RWLY GWLYT AFONSO ALVES DA SILVA OAB - MT24299/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

SENTENÇA VISTOS EM CORREIÇÃO Trata-se de Ação de Indenização por 

Cobrança Indevida c/c Indenização por Danos Morais formada pelas 

partes acima indicadas. O demandante alega que o requerido efetuou o 

bloqueio de sua conta, sem notificação prévia. Requer, em tutela de 

urgência, o desbloqueio do valor e, no mérito, a procedência do pedido de 

indenização por danos morais. É o breve Relato. Fundamento e Decido. 

Compulsando os autos, constato que a incompetência deste Juízo para 

processar e julgar a demanda. Sobre a competência, o artigo 4º, da Lei 

9.099/95 estabelece que: Art. 4º É competente, para as causas previstas 

nesta Lei, o Juizado do foro: I - do domicílio do réu ou, a critério do autor, 

do local onde aquele exerça atividades profissionais ou econômicas ou 

mantenha estabelecimento, filial, agência, sucursal ou escritório; II - do 

lugar onde a obrigação deva ser satisfeita; III - do domicílio do autor ou do 

local do ato ou fato, nas ações para reparação de dano de qualquer 

natureza. Parágrafo único. Em qualquer hipótese, poderá a ação ser 

proposta no foro previsto no inciso I deste artigo. No caso, verifico que o 

autor reside na Comarca de Várzea-Grande, conforme o comprovante de 

endereço acostado ao feito e que a instituição financeira está situada no 

Município de São Paulo-SP. Posto isso, resta evidente a incompetência 

deste Juízo. Nesse sentido: PAGE 3ESTADO DE MATO GROSSOPODER 

JUDICIÁRIOTURMA RECURSAL1ª Turma Recursal Temporária Processo Nº 

0010599-90.2011.811.0014Origem: Juizado Especial Cível de 

Sorriso/MTRecorrente: Joel Luiz PegoraroRecorrido: Getúlio Gonçalves 

Viana EMENTA RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE 

COBRANÇA E INDENIZATÓRIA. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. RECURSO 

NÃO PROVIDO. A competência territorial dos Juizados Especiais Cíveis é 

fixada, em regra, pelo domicílio da parte requerida, critério estabelecido no 

art. 4º, inciso I da Lei nº 9.099/95.Hipótese na qual não foi comprovado o 

domicílio do requerente na Comarca de Sorriso, sendo o domicílio do 

requerido na Comarca de Primavera do Leste.Não há no caso nenhuma 

das circunstâncias que atraísse a competência do foro de Sorriso para o 

julgamento da causa.Sentença mantida.VOTODispensado o relatório nos 

termos do art. 46 da Lei 9.099/95.Egrégia Turma:A sentença prolatada pelo 

douto juiz togado examinou de forma percuciente as provas constantes 

dos autos e aplicou o direito com justeza. Destarte, deve ser mantida pelos 

próprios fundamentos. Para melhor compreensão, transcrevo excertos da 

respeitável sentença: Trata-se de Reclamação visando a cobrança de 

valores e indenização por danos morais em decorrência de suposto 

descumprimento de contrato.Compulsando detidamente os autos, 

verifica-se que a alegação de incompetência deste Juízo para processar e 

julgar a presente Reclamação alegada pelo reclamado no evento de nº 23 

deve ser acolhida por seus próprios fundamentos. Ademais, no âmbito 

dos Juizados Especiais aplica-se o Enunciado nº 89 do FONAJE, segundo 

o qual “A incompetência territorial pode ser reconhecida de ofício no 

sistema de juizados especiais cíveis (Aprovado no XVI Encontro - Rio de 

Janeiro/RJ)”.De fato, como bem alegado pelo reclamado, o reclamante 

sequer juntou aos autos comprovante de residência desta Comarca, uma 

vez que quando da tentativa de intimação do reclamante, para comparecer 

na audiência de conciliação, a correspondência retornou com a 

informação “desconhecido”, situação que leva este Juízo a crer que, 

supostamente, o reclamante não reside no endereço indicado. Ademais, 

um tanto quanto estranho o endereço do reclamante indicado na inicial ser 

o mesmo dos reclamantes Sergio Adriano Goubad e Reginaldo Cendon 

Garrido nas reclamações em trâmite neste Juízo, que versam sobre os 

mesmos fatos, contra o mesmo reclamado (Getúlio Gonçalves 

Viana).Assim, com fulcro no artigo 4°, incisos I, II e III, da Lei n° 9.099/95, é 

de rigor ser reconhecida a incompetência territorial, pois além do 

reclamante não ter demonstrado de forma satisfatória que reside nesta 

comarca, o domicílio do reclamado é na comarca de Primavera do 

Leste/MT, a obrigação deveria ter sido satisfeita na referida comarca e o 

local do ato ou fato é na Comarca de Primavera do Leste/MT, local onde se 

presume, portanto, que a obrigação tenha de ser cumprida, não havendo, 

dessa forma, qualquer relação com esta Comarca de Sorriso/MT.Como se 

sabe, o artigo 4º da Lei nº 9.099/95 estabelece que:“Art. 4º. É competente, 

para as causas previstas nesta lei, o Juizado do foro:I – do domicílio do 

réu ou, a critério do autor, do local onde aquele exerça atividades 

profissionais ou econômicas ou mantenha estabelecimento, filial, agência, 

sucursal ou escritório;II - do lugar onde a obrigação deva ser satisfeita;III - 

do domicílio do autor ou do local do ato ou fato, nas ações para reparação 

de dano de qualquer natureza.Parágrafo único. Em qualquer hipótese, 

poderá a ação ser proposta no foro previsto no inciso I deste artigo.” 

grifos nossosJá o artigo 100 do CPC, aplicável analogicamente, estabelece 

que:“Art. 100. É competente o foro:(...);IV - do lugar:(...);d) onde a 

obrigação deve ser satisfeita, para a ação em que se Ihe exigir o 

cumprimento;V - do lugar do ato ou fato:a) para a ação de reparação do 

dano;(...).” grifo nossoDiante destes fatos, verifica-se que se faz 

necessária a extinção do feito nos termos do art. 51, inciso III, da Lei n° 

9.099/95, que assim estabelece:“Art. 51. Extingue-se o processo, além 

dos casos previstos em lei:(...)III - quando for reconhecida a 

incompetência territorial;(...)”Por fim, não se deve olvidar, ainda e nesse 

contexto, a autorizada lição de Humberto Theodoro Júnior (Curso de 

Direito Processual Civil, Vol. II, 22ª Ed., rev., at., Edit. Forense, 

respectivamente, pág. 164) no sentido de que “A competência, dessa 

forma, é pressuposto da regularidade do processo e da admissibilidade da 

tutela jurisdicional. (...)”Isso posto, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 51, inciso III, da Lei n° 

9.099/95 c/c artigo 267, inciso IV, do CPC. Sem condenação ao pagamento 

de custas ou honorários advocatícios, nos termos do artigo 54, caput, c/c 

55, caput, ambos da Lei nº 9.099/95.E m que pese a parte recorrente 

alegar que tem domicílio na cidade de Sorriso/MT, verifico que não há nos 

autos nenhum comprovante de residência que corrobore sua 

alegação.Observo, ainda, que no evento 17 foi juntado o AR com a 

observação “desconhecido”, o qual foi encaminhado para o endereço 

indicado pela parte recorrente como sendo de sua residência na cidade de 

Sorriso.Deste modo, a míngua de elementos comprobatórios da alegação 

da parte recorrente, não comporta reparos a r. sentença.Ante o exposto, 

nego provimento ao recurso.Arcará a recorrente com as custas 

processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) 

sobre o valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade enquanto 

perdurar a impossibilidade jurídica de custeio das despesas do processo, 

tendo como limite temporal a ocorrência da prescrição.É como 

voto.NELSON DORIGATTIJuiz de Direito – Relator. (N.U 

0 0 1 0 5 9 9 - 9 0 . 2 0 1 1 . 8 . 1 1 . 0 0 1 4 ,  N Ã O  E N C O N T R A D O 

105999020118110014/2016, NÃO ENCONTRADO, Julgado em 26/07/2016, 

Publicado no DJE 26/07/2016). Posto isso, a extinção do feito é medida que 

se impõe. Anoto que o requerente deverá adentrar no Juízo competente. 

Diante do exposto, declaro a incompetência deste Juízo de processar e 

julgar a demanda e, por corolário, julgo extinto o feito, sem resolução do 

mérito, nos termos do artigo 51, III, da Lei 9.099/95. Por ausência de 

triangularização processual, desnecessária a intimação do demandado 

para ciência desta decisão. Proceda-se o cancelamento da audiência. 

Sem condenação em custas e honorários. Após o trânsito em julgado, 

remetam-se os autos ao arquivo com as baixas e anotações necessárias. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. JÚLIO CÉSAR MOLINA 

DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016692-13.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IRACILDA ALVES DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIA MARIA LOPES DA SILVA OAB - MT24253-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

M F AGENCIA DE TURISMO E VIAGENS LTDA (REQUERIDO)

TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO
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CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1016692-13.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: IRACILDA ALVES DA COSTA REQUERIDO: CVC BRASIL 

OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A., M F AGENCIA DE TURISMO E 

VIAGENS LTDA - ME, TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP Vistos 

em correição. Processo em Ordem. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO 

DE DANOS MORAIS, que IRACILDA ALVES DA COSTA move contra CVC 

BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A., M F AGENCIA DE 

TURISMO E VIAGENS LTDA - ME, TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - 

EPP. Dispensado o Relatório, nos termos da parte final do art. 38 e §3º do 

art. 81, ambos da Lei nº 9.099/1995. A ação correu regularmente, sem 

qualquer prejuízo ou nulidade às partes, que transigiram no decorrer da 

lide, nos termos registrados nos autos. Diante disso, homologo a 

manifestação de vontade das partes ali exposta, para que produza todos 

os seus jurídicos e legais efeitos. Com isto, julgo extinto o feito, com 

suporte no art. 51, §1º, da Lei nº 9.099/1995. Publique-se PROJUDI. 

Intime-se. Cumpra-se. JÚLIO CÉSAR MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017201-41.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE LOURDES PEREIRA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO CONCEICAO PAULO OAB - MT15886-O (ADVOGADO(A))

WAGNER LUIZ RIBEIRO ROCHA OAB - MT15880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PINDUCA INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO HARUO MEDEIROS HIROKI OAB - PR42870 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Vistos em correição. Processo: 

1017201-41.2019.8.11.0001. REQUERENTE: MARIA DE LOURDES PEREIRA 

SILVA REQUERIDO: PINDUCA INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA Dispensado 

o Relatório, nos termos da parte final do art. 38 e §3º do art. 81, ambos da 

Lei nº 9.099/1995. A ação correu regularmente, sem qualquer prejuízo ou 

nulidade às partes, que transigiram do correr da lide, nos termos 

registrados nos autos. Diante disso, homologo a manifestação de vontade 

das partes ali exposta, para que produza todos os seus jurídicos e legais 

efeitos. Com isto, julgo extinto o feito, com suporte no art. 51, §1º, da Lei 

nº 9.099/1995. Publique-se PROJUDI. Intime-se. Cumpra-se. JÚLIO CÉSAR 

MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013894-79.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ILTON PROFETA DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MATO GROSSO -DETRAN 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1013894-79.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

ILTON PROFETA DA CRUZ REQUERIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE 

TRANSITO DE MATO GROSSO -DETRAN SENTENÇA Vistos em correição. 

Trata-se de Ação de declaração de inexistência de débito c/c danos 

morais com pedido de liminar, em desfavor de DETRAN - MT, todos 

qualificados nos autos. O requerente aduz que seu automóvel fora furtado 

e recebeu notificação de infração de trânsito emitido pelo demandado. 

Requer a procedência da lide para declarar a inexistência do débito e 

condenar o demandado ao pagamento por danos morais. É o Breve RElato. 

Fundamento e decido. Compulsando os autos, constato a impossibilidade 

de processar e julgar a demanda. O artigo 8º, da Lei n. 9.099/95 

estabelece que: Art. 8º Não poderão ser partes, no processo instituído por 

esta Lei, o incapaz, o preso, as pessoas jurídicas de direito público, as 

empresas públicas da União, a massa falida e o insolvente civil. (Grifei) No 

caso, o demandado se trata de ente público, o que impossibilita o 

recebimento desta demanda. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO 

DE BUSCA E APREENSÃO - AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO E QUALIFICAÇÃO 

DA PARTE REQUERIDA - DESCONEXÃO ENTRE OS FATOS E OS PEDIDOS 

- INDEFERIMENTO DA INICIAL MANTIDO. - A autora não indicou e nem 

qualificou contra quem é dirigida a demanda, requisito necessário para o 

processamento da inicial. - A narração dos fatos da petição inicial deve 

ser completa, compreensível e lógica o suficiente para possibilitar à parte 

ré a defesa do que restou alegado. Caracterizada a inépcia da inicial 

quando a parte demandante não narra os fatos de forma lógica, 

circunstanciando a situação entre as partes, consistente nos fatos e 

fundamentos jurídicos do pedido de forma aceitável, em patente 

desconexão entre os fatos e os elementos da causa de pedir, o que 

enseja o seu indeferimento. (TJ-MG - AC: 10568150014708001 MG, 

Relator: Valdez Leite Machado, Data de Julgamento: 17/11/2016, Câmaras 

Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/11/2016) Anoto que a 

incompetência absoluta deve ser declarada de ofício pelo magistrado, 

artigo 64, §1º, do Código de Processo Civil. Deste modo, a extinção do 

feito é medida que se impõe. Deste modo, tendo em vista, que Estado tem 

interesse na presente causa, a mesma não poderá ser processada e 

julgada no Juizado Especial Cível, mas sim no Juizado Especial da Fazenda 

Pública. Nesse sentido, a Lei do Juizado Especial da Fazenda Pública, mais 

precisamente em seu artigo 2º, caput, prevê que: Art. 2o É de 

competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, 

conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito 

Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) 

salários mínimos. Diante do exposto, declaro, de ofício, a incompetência 

absoluta deste Juízo de processar e julgar a demanda e, por corolário, 

julgo extinto o feito, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 51, IV, 

da Lei n. 9.099/95. Por ausência de triangularização processual, 

desnecessária a intimação do demandado para ciência. Proceda-se o 

cancelamento da audiência. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios, em razão do disposto nos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. 

Transitado em julgado arquive-se o feito procedendo-se às baixas de 

estilo e anotações de praxe. Publique-se. Registra-se. Intime-se. 

Cumpra-se. JÚLIO CÉSAR MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013842-83.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDNA MARIA DE QUEIROZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON JORGE BASILIO DE OLIVEIRA OAB - MT0014849A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. (REQUERIDO)

VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCINEIA APARECIDA MUNHOL DE OLIVEIRA ZANUTTO OAB - 

MT10131-O (ADVOGADO(A))

CELSO DE FARIA MONTEIRO OAB - MT17298-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1013842-83.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: EDNA MARIA DE QUEIROZ REQUERIDO: VISA DO BRASIL 

EMPREENDIMENTOS LTDA, UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. S E N T 

E N Ç A Vistos em correição Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS formado pelas partes acima indicadas. Relatório 

dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.. Fundamento e Decido. 

Analisando os autos, constato que o requerente deixou de comparecer na 

audiência de conciliação e, ainda, não apresentou justificativa prévia. 

Cabe à parte autora comparecer a todas as audiências realizadas no 

âmbito do rito da Lei nº. 9.099 /95, sob pena de extinção do processo, 

conforme o disposto no artigo 51, da mencionada Lei: Art. 51. Extingue-se 

o processo, além dos casos previstos em lei: I - quando o autor deixar de 

comparecer a qualquer das audiências do processo. De igual modo, o 

enunciado 20, do Fonaje dispõe que: ENUNCIADO 20 – O comparecimento 

pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser 

representada por preposto. Ressalto que o autor deve justificar sua 

ausência antes, durante ou até o prazo razoável (05 dias) da data de 

realização do ato, sob pena de preclusão. Nesse sentido: JUIZADOS 

ESPECIAIS. PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DA PARTE AUTORA NA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. JUSTIFICATIVA PRECÁRIA. EXTINÇÃO POR 
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DESÍDIA. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E 

NÃO PROVIDO. 1. Consoante o preceituado no Enunciado nº 20 do Fonaje, 

nos Juizados Especiais, a ausência injustificada da parte autora a 

quaisquer das audiências é causa de extinção do processo sem 

resolução do mérito, a teor do disposto no artigo 51, inciso I, da Lei nº 

9.099/95. 2. Ademais, a justificativa para a ausência deve ocorrer antes 

ou no momento da audiência, sob pena de preclusão. Precedente desta 

Turma Recursal: EVERSON MENDES LIMA versus TAM LINHAS AEREAS 

S/A. Acórdão nº 991266, 07031065020168070016, Relator: JOÃO 

FISCHER 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do 

DF, Data de Julgamento: 01/02/2017, Publicado no DJE: 14/02/2017. Pág.: 

Sem Página Cadastrada.) 3. No caso em exame, a audiência de 

conciliação foi designada para o dia 31.05.2017, às 14 horas e 30 minutos, 

comparecendo ao ato apenas o advogado (a) da parte requerente e a 

parte ré. Mesmo sendo regularmente intimado, restou ausente o autor. A 

justificativa da ausência só foi apresentada, após a conclusão da 

audiência. Ressalta-se que o atestado médico (ID 2147297) não 

demonstra que o autor não tinha condições para comparecer à sessão de 

conciliação, pois limita-se a informar genericamente que deveria 

afastar-se de atividades, mas sem especificar quais. Ademais, verifica-se 

que a emissão deste foi às 16 horas e 48 minutos, portanto, 

posteriormente ao horário da audiência. 4. Recurso CONHECIDO e NÃO 

PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente vencido em 

honorários advocatícios que fixo em 10% do valor atualizado da causa, 

contudo, suspendo a sua exigibilidade em face da gratuidade de justiça 

que ora defiro. A Súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do 

a r t .  4 6  d a  L e i  9 . 0 9 9 / 9 5 .  ( 0 7 1 2 7 6 1 1 2 2 0 1 7 8 0 7 0 0 1 6  D F 

0712761-12.2017.8.07.0016; 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais 

Cíveis e Criminais do DF; Relator JOÃO FISCHER; Publicado no DJE em 

19/09/2017). Portanto, diante da ausência do demandante à sessão de 

conciliação, a extinção do feito é medida que se impõe. Diante do exposto, 

julgo extinto o feito sem resolução de mérito, nos termos do artigo 51, I, da 

Lei n. 9.099/1995. Ainda, Revogo Concessão da liminar concedida, caso 

venha existir nos autos. Considerando que não houve comprovação de 

que a ausência decorreu de força maior (art. 51, §2º, Lei 9.099/95), 

CONDENO a parte promovente no pagamento das custas processuais, 

conforme orientação contida no Enunciado 28/FONAJE, não podendo 

repetir o ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento das 

custas processuais deste feito. Transitado em julgado arquive-se o feito 

procedendo-se às baixas de estilo e anotações de praxe. Publique-se. 

Registra-se. Intime-se. Cumpra-se. Dr. JÚLIO CÉSAR MOLINA DUARTE 

MONTEIRO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012865-91.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GILSON PEREIRA DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1012865-91.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: GILSON PEREIRA DIAS REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL 

S.A. S E N T E N Ç A Vistos em correição. Trata-se de AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS formado pelas partes acima 

indicadas. Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.. 

Fundamento e Decido. Analisando os autos, constato que o requerente 

deixou de comparecer na audiência de conciliação e, ainda, não 

apresentou justificativa prévia. Cabe à parte autora comparecer a todas 

as audiências realizadas no âmbito do rito da Lei nº. 9.099 /95, sob pena 

de extinção do processo, conforme o disposto no artigo 51, da 

mencionada Lei: Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos 

previstos em lei: I - quando o autor deixar de comparecer a qualquer das 

audiências do processo. De igual modo, o enunciado 20, do Fonaje dispõe 

que: ENUNCIADO 20 – O comparecimento pessoal da parte às audiências 

é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto. 

Ressalto que o autor deve justificar sua ausência antes, durante ou até o 

prazo razoável (05 dias) da data de realização do ato, sob pena de 

preclusão. Nesse sentido: JUIZADOS ESPECIAIS. PROCESSO CIVIL. 

AUSÊNCIA DA PARTE AUTORA NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. 

JUSTIFICATIVA PRECÁRIA. EXTINÇÃO POR DESÍDIA. PEDIDO DE 

GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. 

Consoante o preceituado no Enunciado nº 20 do Fonaje, nos Juizados 

Especiais, a ausência injustificada da parte autora a quaisquer das 

audiências é causa de extinção do processo sem resolução do mérito, a 

teor do disposto no artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95. 2. Ademais, a 

justificativa para a ausência deve ocorrer antes ou no momento da 

audiência, sob pena de preclusão. Precedente desta Turma Recursal: 

EVERSON MENDES LIMA versus TAM LINHAS AEREAS S/A. Acórdão nº 

991266, 07031065020168070016, Relator: JOÃO FISCHER 2ª Turma 

Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de 

Julgamento: 01/02/2017, Publicado no DJE: 14/02/2017. Pág.: Sem Página 

Cadastrada.) 3. No caso em exame, a audiência de conciliação foi 

designada para o dia 31.05.2017, às 14 horas e 30 minutos, 

comparecendo ao ato apenas o advogado (a) da parte requerente e a 

parte ré. Mesmo sendo regularmente intimado, restou ausente o autor. A 

justificativa da ausência só foi apresentada, após a conclusão da 

audiência. Ressalta-se que o atestado médico (ID 2147297) não 

demonstra que o autor não tinha condições para comparecer à sessão de 

conciliação, pois limita-se a informar genericamente que deveria 

afastar-se de atividades, mas sem especificar quais. Ademais, verifica-se 

que a emissão deste foi às 16 horas e 48 minutos, portanto, 

posteriormente ao horário da audiência. 4. Recurso CONHECIDO e NÃO 

PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente vencido em 

honorários advocatícios que fixo em 10% do valor atualizado da causa, 

contudo, suspendo a sua exigibilidade em face da gratuidade de justiça 

que ora defiro. A Súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do 

a r t .  4 6  d a  L e i  9 . 0 9 9 / 9 5 .  ( 0 7 1 2 7 6 1 1 2 2 0 1 7 8 0 7 0 0 1 6  D F 

0712761-12.2017.8.07.0016; 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais 

Cíveis e Criminais do DF; Relator JOÃO FISCHER; Publicado no DJE em 

19/09/2017). Portanto, diante da ausência do demandante à sessão de 

conciliação, a extinção do feito é medida que se impõe. Diante do exposto, 

julgo extinto o feito sem resolução de mérito, nos termos do artigo 51, I, da 

Lei n. 9.099/1995. Ainda, Revogo Concessão da liminar concedida, caso 

venha existir nos autos. Considerando que não houve comprovação de 

que a ausência decorreu de força maior (art. 51, §2º, Lei 9.099/95), 

CONDENO a parte promovente no pagamento das custas processuais, 

conforme orientação contida no Enunciado 28/FONAJE, não podendo 

repetir o ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento das 

custas processuais deste feito. Transitado em julgado arquive-se o feito 

procedendo-se às baixas de estilo e anotações de praxe. Publique-se. 

Registra-se. Intime-se. Cumpra-se. Dr. JÚLIO CÉSAR MOLINA DUARTE 

MONTEIRO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1017920-23.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RIO CACHOERINHA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA DE SOUSA ANDRADE OAB - MT16875-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE ALENCAR DE SIQUEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1017920-23.2019.8.11.0001. 

EXEQUENTE: CONDOMINIO RIO CACHOERINHA EXECUTADO: ALEXANDRE 

ALENCAR DE SIQUEIRA Vistos em correição. Processo em Ordem. 

Trata-se de AÇÃO DE EXECUCAO DE TITULO EXTRAJUDICIAL, formada 

pelas partes acima indicadas. O exequente informou a quitação do débito. 

Assim, a extinção do feito é medida que se impõe. Diante do exposto, 

JULGO EXTINTO o feito, nos termos do artigo 924, II, do Código de 

Processo Civil. Proceda-se o arquivamento dos autos, com as baixas e 

anotações necessárias. Intime-se. Cumpra-se, observando a 

determinação contida no artigo 2º, do PROVIMENTO N. 27/2019-CM, 

referente a suspensão dos prazos processuais de 07 a 20/01/2020. Dr. 

Júlio César Molina Duarte Monteiro Juiz de direito
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Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001003-89.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ACSON NIKY DOS SANTOS CORREA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMILSON FRANK GONCALVES DA SILVA OAB - MT24745/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVICOS LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Vistos em correição. Processo: 

1001003-89.2020.8.11.0001. AUTOR: ACSON NIKY DOS SANTOS 

CORREA REU: SKY BRASIL SERVICOS LTDA Dispensado o Relatório, nos 

termos da parte final do art. 38 e §3º do art. 81, ambos da Lei nº 

9.099/1995. As partes informam que compuseram amigavelmente, por 

meio de acordo realizado e encartado nos autos. Diante disso, homologo a 

manifestação de vontade das partes ali exposta, para que produza todos 

os seus jurídicos e legais efeitos. Com isto, julgo extinto o feito, com 

suporte no art. 51, §1º, da Lei nº 9.099/1995. Publique-se PROJUDI. 

Intime-se. Cumpra-se. JÚLIO CÉSAR MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018518-74.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO MORAES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEFERSON FERREIRA NUNES OAB - MT23861/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Vistos em correição. Processo: 

1018518-74.2019.8.11.0001. REQUERENTE: JOAO PAULO MORAES DOS 

SANTOS REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Dispensado o Relatório, nos 

termos da parte final do art. 38 e §3º do art. 81, ambos da Lei nº 

9.099/1995. As partes informam que compuseram amigavelmente, por 

meio de acordo realizado e encartado nos autos. Diante disso, homologo a 

manifestação de vontade das partes ali exposta, para que produza todos 

os seus jurídicos e legais efeitos. Com isto, julgo extinto o feito, com 

suporte no art. 51, §1º, da Lei nº 9.099/1995. Publique-se PROJUDI. 

Intime-se. Cumpra-se. JÚLIO CÉSAR MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011824-89.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MAGNA DA SILVA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISVALDO MENDES RAMOS OAB - MT19438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Vistos em correição. Processo: 

1011824-89.2019.8.11.0001. REQUERENTE: MAGNA DA SILVA SANTOS 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Dispensado o Relatório, nos termos da parte final do art. 38 e §3º do 

art. 81, ambos da Lei nº 9.099/1995. As partes informam que compuseram 

amigavelmente, por meio de acordo realizado e encartado nos autos. 

Diante disso, homologo a manifestação de vontade das partes ali exposta, 

para que produza todos os seus jurídicos e legais efeitos. Com isto, julgo 

extinto o feito, com suporte no art. 51, §1º, da Lei nº 9.099/1995. 

Publique-se PROJUDI. Intime-se. Cumpra-se. JÚLIO CÉSAR MOLINA 

DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002541-08.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO OLIVEIRA MOHR (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA GERALDA FERREIRA DE ANDRADE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1002541-08.2020.8.11.0001. REQUERENTE: 

VICTOR HUGO OLIVEIRA MOHR REQUERIDO: MARIA GERALDA FERREIRA 

DE ANDRADE SENTENÇA VISTOS EM CORREIÇÃO Dispensado o relatório, 

nos termos do artigo 38 e §3º do art. 81, ambos da Lei nº 9.099/1995. As 

partes requerem a homologação de acordo realizada junto ao SERVIÇO DE 

ATENDIMENTO IMEDIATO – SAI, PROCESSO 141/2019/ JV 01. Posto isso, 

a concessão do pleito é medida que se impõe, a fim de produzir seus 

efeitos jurídicos e legais, conforme o artigo 57, da Lei n. 9.099/1995. 

Diante do exposto, HOMOLOGO O ACORDO formulado entre a reclamante 

e a reclamada, e em consequência, JULGO EXTINTO o feito com resolução 

de mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea b, do Código de 

Processo Civil. Publique-se PROJUDI. Intime-se. Cumpra-se. Dr. Júlio César 

Molina Duarte Monteiro Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017464-73.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ADILSON BATISTA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADILSON BATISTA LIMA OAB - MT18218/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LATAM AIRLINES GROUP S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT19023-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Vistos em correição. Processo: 

1017464-73.2019.8.11.0001. REQUERENTE: ADILSON BATISTA LIMA 

REQUERIDO: LATAM AIRLINES GROUP S/A Dispensado o Relatório, nos 

termos da parte final do art. 38 e §3º do art. 81, ambos da Lei nº 

9.099/1995. A ação correu regularmente, sem qualquer prejuízo ou 

nulidade às partes, que transigiram do correr da lide, nos termos 

registrados nos autos. Diante disso, homologo a manifestação de vontade 

das partes ali exposta, para que produza todos os seus jurídicos e legais 

efeitos. Com isto, julgo extinto o feito, com suporte no art. 51, §1º, da Lei 

nº 9.099/1995. Publique-se PROJUDI. Intime-se. Cumpra-se. JÚLIO CÉSAR 

MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017960-05.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL MAGNO MORO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL MAGNO MORO SILVA OAB - MT12399-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Vistos em correição. Processo: 

1017960-05.2019.8.11.0001. REQUERENTE: DANIEL MAGNO MORO SILVA 

REQUERIDO: SKY BRASIL SERVICOS LTDA Dispensado o Relatório, nos 

termos da parte final do art. 38 e §3º do art. 81, ambos da Lei nº 

9.099/1995. A ação correu regularmente, sem qualquer prejuízo ou 

nulidade às partes, que transigiram do correr da lide, nos termos 

registrados nos autos. Diante disso, homologo a manifestação de vontade 

das partes ali exposta, para que produza todos os seus jurídicos e legais 

efeitos. Com isto, julgo extinto o feito, com suporte no art. 51, §1º, da Lei 

nº 9.099/1995. Publique-se PROJUDI. Intime-se. Cumpra-se. JÚLIO CÉSAR 

MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016377-82.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDUCANDARIO JARDIM DAS GOIABEIRAS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

anderson rosa ferreira OAB - MT14156-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO DELGADO DIAS (REQUERIDO)

CAMILA DE OLIVEIRA CAMPOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Vistos em correição Processo: 

1016377-82.2019.8.11.0001. REQUERENTE: EDUCANDARIO JARDIM DAS 

GOIABEIRAS LTDA - ME REQUERIDO: EVANDRO DELGADO DIAS, CAMILA 

DE OLIVEIRA CAMPOS Dispensado o Relatório, nos termos da parte final 

do art. 38 e §3º do art. 81, ambos da Lei nº 9.099/1995. A ação correu 

regularmente, sem qualquer prejuízo ou nulidade às partes, que 

transigiram do correr da lide, nos termos registrados nos autos. Diante 

disso, homologo a manifestação de vontade das partes ali exposta, para 

que produza todos os seus jurídicos e legais efeitos. Com isto, julgo 

extinto o feito, com suporte no art. 51, §1º, da Lei nº 9.099/1995. 

Publique-se PROJUDI. Intime-se. Cumpra-se. JÚLIO CÉSAR MOLINA 

DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017004-86.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL DA SILVA CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODOLFO CANDIA OAB - MT19648/O (ADVOGADO(A))

Mônica Callejas Reichert OAB - MT15646/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Vistos em correição. Processo: 

1017004-86.2019.8.11.0001. REQUERENTE: DANIEL DA SILVA 

CONCEICAO REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS Dispensado o Relatório, 

nos termos da parte final do art. 38 e §3º do art. 81, ambos da Lei nº 

9.099/1995. A ação correu regularmente, sem qualquer prejuízo ou 

nulidade às partes, que transigiram do correr da lide, nos termos 

registrados nos autos. Diante disso, homologo a manifestação de vontade 

das partes ali exposta, para que produza todos os seus jurídicos e legais 

efeitos. Com isto, julgo extinto o feito, com suporte no art. 51, §1º, da Lei 

nº 9.099/1995. Publique-se PROJUDI. Intime-se. Cumpra-se. JÚLIO CÉSAR 

MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002339-31.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOCENELDA DA SILVA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JORGE GONCALVES MARINHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ REQUERENTE: MARIA JOCENELDA DA SILVA OLIVEIRA 

REQUERIDO: JORGE GONCALVES MARINHO SENTENÇA VISTOS EM 

CORREIÇÃO Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38 e §3º do art. 

81, ambos da Lei nº 9.099/1995. As partes requerem a homologação de 

acordo realizada junto ao SERVIÇO DE ATENDIMENTO IMEDIATO – SAI, 

PROCESSO 141/2019/ JV 01. Posto isso, a concessão do pleito é medida 

que se impõe, a fim de produzir seus efeitos jurídicos e legais, conforme o 

artigo 57, da Lei n. 9.099/1995. Diante do exposto, HOMOLOGO O 

ACORDO formulado entre a reclamante e a reclamada, e em 

consequência, JULGO EXTINTO o feito com resolução de mérito, nos 

termos do artigo 487, inciso III, alínea b, do Código de Processo Civil. 

Publique-se PROJUDI. Intime-se. Cumpra-se. Dr. Júlio César Molina Duarte 

Monteiro Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003756-53.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO LUIZ VILANOVA BARRETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDNA NUNES CORREA MARQUES OAB - MT10529/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

ALICE ARIANE BOTEGA SANTOS OAB - MT21009/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1003756-53.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

BRUNO LUIZ VILANOVA BARRETO REQUERIDO: VIVO S.A. SENTENÇA 

VISTOS EM CORREIÇÃO Trata-se de Embargos de Declaração opostos 

por TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO, em decorrência de suposta omissão 

da sentença. Intimada para manifestar, a parte embargada ofertou 

impugnação no id 27212479. É o breve Relato. Fundamento e Decido. Nos 

moldes do art. 1022 do Código de Processo Civil, os embargos de 

declaração consubstanciam instrumento processual destinado a expungir 

do julgamento obscuridade ou contradições, ou ainda para suprir omissão 

sobre tema cujo pronunciamento se impunha ao julgador, não se 

prestando para promover a reapreciação do julgado. A medida tem cunho 

integrativo e possui seus limites restritos ao exame da existência de 

omissão, contradição e obscuridade, de modo que pode, somente em 

casos extremos, ser conferido efeito infringente ou modificativo, desde 

que resultante da análise de referidos requisitos. A omissão, contradição 

e obscuridade suscetíveis de serem afastadas por meio de embargos 

declaratórios são as contidas entre os próprios termos da decisão 

embargada, que se estabelece em seu âmbito interno. A parte embargante 

afirma que a sentença possui omissão e obscuridade, ante ausência de 

valoração das telas sistêmicas e suposta ausência de prova de dano 

moral que pudesse ensejar a condenação em indenização por dano moral. 

Em que pesem as arguições da parte embargante, constato que não 

merecem prosperar, pois inexiste qualquer erro formal ou material na 

sentença. No caso, registro que os embargos de declaração não se 

destinam a renovação de julgamento da causa por inconformismo da 

parte. Posto isso, incabível o acolhimento dos embargos opostos pela 

parte embargante, porquanto o inconformismo da parte não se confunde 

com os vícios de julgamento. Nesse sentido: EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

C/C DANOS MORAIS - COBRANÇA INDEVIDA – DANOS MORAIS NÃO 

EVIDENCIADOS – VÍCIO DE CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADO – 

REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - DESNECESSIDADE DO 

PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO - EMBARGOS REJEITADOS.A 

interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a 

decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição 

ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.Se os 

argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi 

julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via 

adequada para esses fins. (ED 45030/2018, DESA. CLEUCI TEREZINHA 

CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 19/09/2018, Publicado no DJE 26/09/2018). Assim, rejeito os 

embargos. Diante o exposto, CONHEÇO os embargos de declaração 

opostos pela parte embargante, pois tempestivos e lhes NEGO provimento, 
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mantendo a sentença incólume. Decorrido o prazo para interposição de 

recurso, INTIME-SE as partes para, no prazo de 10 (dez) dias, 

manifestarem nos autos. Caso as partes permaneçam inertes, proceda-se 

o arquivamento do feito, após as baixas e anotações necessárias. Às 

providências. DR. JÚLIO CÉSAR MOLINA DUARTE MONTEIRO JUIZ DE 

DIREITO

Sentença Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002384-35.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

mariana correa da costa de lacerda souza (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

WINICIUS FARIAS DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Vistos em correição. Processo: 

1002384-35.2020.8.11.0001. REQUERENTE: MARIANA CORREA DA 

COSTA DE LACERDA SOUZA REQUERIDO: WINICIUS FARIAS DE 

OLIVEIRA SENTENÇA VISTOS EM CORREIÇÃO Dispensado o relatório, nos 

termos do artigo 38 e §3º do art. 81, ambos da Lei nº 9.099/1995. As 

partes requerem a homologação de acordo realizada junto ao SERVIÇO DE 

ATENDIMENTO IMEDIATO – SAI, PROCESSO 141/2019/ JV 01. Posto isso, 

a concessão do pleito é medida que se impõe, a fim de produzir seus 

efeitos jurídicos e legais, conforme o artigo 57, da Lei n. 9.099/1995. 

Diante do exposto, HOMOLOGO O ACORDO formulado entre a reclamante 

e a reclamada, e em consequência, JULGO EXTINTO o feito com resolução 

de mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea b, do Código de 

Processo Civil. Publique-se PROJUDI. Intime-se. Cumpra-se. Dr. Júlio César 

Molina Duarte Monteiro Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1021272-86.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

AILSON PINTO SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1021272-86.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: AILSON PINTO SOUZA REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A VISTOS em correição. 

Processo em Ordem. Trata-se de ação de adimplemento e extinção, 

formado pelas partes acima indicadas. Dispensado o relatório, nos termos 

do artigo 38 e §3º do art. 81, ambos da Lei nº 9.099/1995. As partes 

requerem a homologação de acordo realizada junto ao PROCON-MT. 

Importante registrar que, conforme o Termo de Cooperação firmado, em 

outubro de 2012, entre o Estado de Mato Grosso e o Tribunal de Justiça n. 

005/2012, faz-se desnecessária a aposição de assinatura entre as partes 

no acordo celebrado junto a Superintendência de Defesa do 

Consumidor-PRONCON. A propósito: 2.4. O PROCON-MT enviará ao PAJEP 

cópia do termo de audiência contendo o acordo celebrado, acompanhado 

de requerimento de homologação, formulado por termo em separado ou no 

próprio ermo de audiência, via sistema online, ficando dispensada 

assinatura nos documentos enviados, desde que o processo físico esteja 

devidamente assinado pelas partes. Posto isso, a concessão do pleito é 

medida que se impõe, a fim de produzir seus efeitos jurídicos e legais, 

conforme o artigo 57, da Lei n. 9.099/1995. Diante do exposto, 

HOMOLOGO O ACORDO formulado entre a reclamante e a reclamada, e 

em consequência, JULGO EXTINTO o feito com resolução de mérito, nos 

termos do artigo 487, inciso III, alínea b, do Código de Processo Civil. 

Publique-se PROJUDI. Intime-se. Cumpra-se. Dr. Júlio César Molina Duarte 

Monteiro Juiz de Direito

Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003934-65.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

CAIO MELLI ARISI OAB - MT21848/O (ADVOGADO(A))

JACILDO PINHEIRO DE LARA OAB - 486.666.021-04 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (INTERESSADO)

 

PROCESSO n. 1003934-65.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JACILDO 

PINHEIRO DE LARA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CAIO MELLI ARISI 

POLO PASSIVO: Aguas Cuiabá S/A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 16/03/2020 Hora: 14:40 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 30 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003937-20.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DELYMARCIA DUARTE TORRES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATHALIA MEIRA TAVARES DE LIMA OAB - MT25568/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003937-20.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:DELYMARCIA 

DUARTE TORRES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: NATHALIA MEIRA 

TAVARES DE LIMA POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 

16/03/2020 Hora: 14:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 30 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003955-41.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CELIANE PAMELLA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

STEFANO ROBERTO GUIMARAES SILVEIRA CAMPOS JUNIOR OAB - 

MT25777/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003955-41.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:CELIANE 

PAMELLA DE OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: STEFANO 

ROBERTO GUIMARAES SILVEIRA CAMPOS JUNIOR POLO PASSIVO: VIVO 

S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, 

para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 

16/03/2020 Hora: 15:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 30 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003963-18.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELUANA INDIANARA DA SILVA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

STEFANO ROBERTO GUIMARAES SILVEIRA CAMPOS JUNIOR OAB - 

MT25777/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003963-18.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ELUANA 

INDIANARA DA SILVA COSTA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

STEFANO ROBERTO GUIMARAES SILVEIRA CAMPOS JUNIOR POLO 
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PASSIVO: CLARO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 8ª JEC Data: 16/03/2020 Hora: 15:10 , no endereço: RUA 

TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 31 de janeiro de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003964-03.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON DE JESUS COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAQUELINE CORREA GONZAGA OAB - MT27895-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GENESIS BUS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP (REU)

 

PROCESSO n. 1003964-03.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:EDSON DE 

JESUS COSTA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JAQUELINE CORREA 

GONZAGA POLO PASSIVO: GENESIS BUS AGENCIA DE VIAGENS E 

TURISMO LTDA - EPP FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 8ª JEC Data: 16/03/2020 Hora: 15:20 , no endereço: RUA 

TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 31 de janeiro de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003973-62.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NOELY SANTOS SILVA SOARES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA VETTORI SANTAMARIA STABILE OAB - MT14877-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

 

PROCESSO n. 1003973-62.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:NOELY SANTOS 

SILVA SOARES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JULIANA VETTORI 

SANTAMARIA STABILE POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 16/03/2020 Hora: 15:30 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 31 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004017-81.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA BEZERRA DA SILVA GANIKO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA EDUARDA DA SILVA SCEDRZYK OAB - MT19815/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1004017-81.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:PATRICIA 

BEZERRA DA SILVA GANIKO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARIA 

EDUARDA DA SILVA SCEDRZYK POLO PASSIVO: Aguas Cuiabá S/A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 

16/03/2020 Hora: 15:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 31 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004021-21.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VICENTE EUCRIDIO SOUSA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1004021-21.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:VICENTE 

EUCRIDIO SOUSA PEREIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULO 

ANTONIO GUERRA POLO PASSIVO: BANCO BRADESCARD S.A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 

16/03/2020 Hora: 16:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 31 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1020333-09.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ESTEVAO MENDES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

DONATO SANTANA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VILMA RIBEIRO DA SILVA AZEVEDO OAB - MT7013-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) Requerente: Nome: DONATO 

SANTANA DA SILVA Endereço: RUA AIRTON SENNA, 209, JARDIM 

UNIÃO, CUIABÁ - MT - CEP: 78055-858 Nome: ESTEVAO MENDES DE 

OLIVEIRA Endereço: RUA AIRTON SENNA, 209, JARDIM UNIÃO, CUIABÁ - 

MT - CEP: 78055-858 A presente carta, extraída dos autos da 

RECLAMAÇÃO abaixo-identificada, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de 

Vossa Senhoria, na qualidade de parte requerente, para manifestar nos 

autos especificados, conforme DECISÃO e documentos que se encontram 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo descritas. 

PROCESSO N. 1020333-09.2019.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: 0,00 

ESPÉCIE: [Fornecimento de Energia Elétrica]->PETIÇÃO CÍVEL (241) 

REQUERENTE: DONATO SANTANA DA SILVA, ESTEVAO MENDES DE 

OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: VILMA RIBEIRO DA SILVA 

AZEVEDO REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A CUIABÁ, 31 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular, com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 
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prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1020333-09.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ESTEVAO MENDES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

DONATO SANTANA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VILMA RIBEIRO DA SILVA AZEVEDO OAB - MT7013-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 MANDADO DE INTIMAÇÃO CUMPRIMENTO DE LIMINAR 

URGENTE À(o) Requerido(a) Nome: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Endereço: REDE CEMAT, 184, RUA 

VEREADOR JOÃO BARBOSA CARAMURU 184, BANDEIRANTES, CUIABÁ 

- MT - CEP: 78010-900 Senhor(a) O presente mandado, extraído dos autos 

da RECLAMAÇÃO abaixo-identificada, tem por finalidade a sua 

INTIMAÇÃO do inteiro teor da Medida Liminar deferida nos autos, nos 

termos a seguir mencionados e/ou cuja cópia segue anexa. PROCESSO N. 

1020333-09.2019.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: 0,00 ESPÉCIE: 

[Fornecimento de Energia Elétrica]->PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: 

DONATO SANTANA DA SILVA, ESTEVAO MENDES DE OLIVEIRA 

Advogado do(a) REQUERENTE: VILMA RIBEIRO DA SILVA AZEVEDO - 

MT7013-O Advogado do(a) REQUERENTE: VILMA RIBEIRO DA SILVA 

AZEVEDO - MT7013-O REQUERIDO(A): ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A MEDIDA LIMINAR DEFERIDA: “Cópia 

anexa” FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, 

acima qualificada,PARA PROCEDER AO CUMPRIMENTO DA MEDIDA 

LIMINAR. ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA: 1. Nos termos do art. 

212, §2º, do CPC, as citações e intimações, independentemente de 

autorização judicial, poderão realizar-se no período de férias forenses, 

nos feriados ou dias úteis fora do horário de 6h às 20h, observado o 

disposto no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal. 2. Nos termos do 

art. 372 da CNGC inexistindo prazo expressamente determinado, os 

mandados deverão estar cumpridos no prazo máximo de (10) dez dias. 

(Para mandados de audiência) Nos termos do art. 373 da CNGC, nos 

casos de intimação para audiência, os mandados serão devolvidos até 48 

(quarenta e oito) horas úteis antes da data designada, salvo deliberação 

em contrário. CUIABÁ, 31 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular, com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014392-78.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ODNILO NEVES DA PAZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE GOMES DE OLIVEIRA OAB - MT25041/O (ADVOGADO(A))

ALEXANDRE IAQUINTO MATEUS OAB - MT15383-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT16940-A (ADVOGADO(A))

 

Procedo à INTIMAÇÃO DAS PARTES na pessoa de seu advogado para 

tomar conhecimento da SENTENÇA proferida nos presentes autos, ficando 

ciente que, caso queira, poderá propor recurso no prazo de 10 (dez) dias, 

contados da intimação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003373-41.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS DAVID BASTOS PEIXOTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS DAVID BASTOS PEIXOTO OAB - MT12760-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

AMERICEL S/A (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) Requerente: Nome: LUIS DAVID 

BASTOS PEIXOTO Endereço: RUA TREZE DE JUNHO, 207, - ATÉ 365/366, 

CENTRO NORTE, CUIABÁ - MT - CEP: 78005-250 A presente carta, 

extraída dos autos da RECLAMAÇÃO abaixo-identificada, tem por 

finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de parte 

requerente, para manifestar nos autos especificados, conforme DECISÃO 

e documentos que se encontram disponíveis no Portal de Serviços do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso 

seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 1003373-41.2020.8.11.0001 

VALOR DA CAUSA: R$ 13.770,99 ESPÉCIE: [DIREITO DO CONSUMIDOR, 

Assinatura Básica Mensal]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) REQUERENTE: LUIS DAVID BASTOS PEIXOTO 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUIS DAVID BASTOS PEIXOTO 

REQUERIDO: CLARO S.A., AMERICEL S/A CUIABÁ, 31 de janeiro de 2020. 

(Assinado Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de 

Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000156-87.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JUAN BRUNO SIQUEIRA BENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO CLAUDIO JASSNIKER JUNIOR OAB - MT21087-O 
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(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MRV ENGENHARIA (REQUERIDO)

MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORACOES SPE 

LTDA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) Requerente: Nome: JUAN BRUNO 

SIQUEIRA BENTO Endereço: RUA COMENDADOR HENRIQUE, 1030, Bloco 

H Apto 110, DOM AQUINO, CUIABÁ - MT - CEP: 78015-050 A presente 

carta, extraída dos autos da RECLAMAÇÃO abaixo-identificada, tem por 

finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de parte 

requerente, do inteiro teor da r. sentença, vinculada disponível no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 

1000156-87.2020.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 20.000,00 ESPÉCIE: 

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) REQUERENTE: 

JUAN BRUNO SIQUEIRA BENTO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

FRANCISCO CLAUDIO JASSNIKER JUNIOR REQUERIDO: MRV 

ENGENHARIA, MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA 

INCORPORACOES SPE LTDA ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O recurso será 

interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença, por 

petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do recorrente. 2. 

É necessária a assistência de Advogado ou Defensor Público para 

interpor Recurso Inominado. CUIABÁ, 31 de janeiro de 2020. (Assinado 

Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003365-64.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JACKELINE DE OLIVEIRA BENEVIDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILENA LAURA MEDEIROS DE AMORIM OAB - MT15131/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) Requerente: Nome: JACKELINE DE 

OLIVEIRA BENEVIDES Endereço: RUA D, 79, NOVO PARAÍSO, CUIABÁ - 

MT - CEP: 78055-715 A presente carta, extraída dos autos da 

RECLAMAÇÃO abaixo-identificada, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de 

Vossa Senhoria, na qualidade de parte requerente, para manifestar nos 

autos especificados, conforme DECISÃO e documentos que se encontram 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo descritas. 

PROCESSO N. 1003365-64.2020.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 

17.845,58 ESPÉCIE: [DIREITO DO CONSUMIDOR, Indenização por Dano 

Material, Indenização por Dano Moral]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) REQUERENTE: JACKELINE DE OLIVEIRA 

BENEVIDES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MILENA LAURA 

MEDEIROS DE AMORIM REQUERIDO: OI S.A CUIABÁ, 31 de janeiro de 

2020. (Assinado Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de 

Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000828-95.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO PITALUGA COSTA E SILVA FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO OAB - RO2198-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO À(o) Requerente: 

Nome: PAULO PITALUGA COSTA E SILVA FILHO Endereço: AGF 

POPULAR, RUA ESTEVÃO DE MENDONÇA 471, DUQUE DE CAXIAS I, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78043-971 Senhor(a) PAULO PITALUGA COSTA E 

SILVA FILHO: A presente carta, referente ao processo abaixo 

identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na 

qualidade de parte requerente, para comparecer à Audiência Designada, 

conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 

1000828-95.2020.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 21.984,20 ESPÉCIE: 

[Indenização por Dano Moral]->PETIÇÃO CÍVEL (241) DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 16/03/2020 Hora: 

16:10 REQUERENTE: PAULO PITALUGA COSTA E SILVA FILHO Advogado 

do(a) REQUERENTE: REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO - RO2198-O 

REQUERIDO(A): BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO DESPACHO/DECISÃO: “” ADVERTÊNCIA(S): 1. O não 

comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. ATENÇÃO: LOCAL DA AUDIÊNCIA: As 

audiências de conciliação serão realizadas no seguinte endereço: CEJUSC 

DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL. Rua Tenente Alcides Duarte de 
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Souza, n. 275, Bairro Duque de Caxias I, Cuiabá-MT, na lateral do 44º 

Batalhão de Infantaria Motorizada-BIM. CUIABÁ, 31 de janeiro de 2020. 

(Assinado Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de 

Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002775-87.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIDE MARIA DE ALMEIDA MANRIQUE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYCON TADEU LAMIM OAB - MT0016012A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) Requerente: Nome: CLEIDE MARIA 

DE ALMEIDA MANRIQUE Endereço: RUA SÃO BENTO, 249, BAÚ, CUIABÁ - 

MT - CEP: 78008-120 A presente carta, extraída dos autos da 

RECLAMAÇÃO abaixo-identificada, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de 

Vossa Senhoria, na qualidade de parte requerente, para manifestar nos 

autos especificados, conforme DECISÃO e documentos que se encontram 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo descritas. 

PROCESSO N. 1002775-87.2020.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 

13.362,97 ESPÉCIE: [DIREITO DO CONSUMIDOR, Fornecimento de Energia 

Elétrica, Abatimento proporcional do preço, Indenização por Dano Moral]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) AUTOR: CLEIDE 

MARIA DE ALMEIDA MANRIQUE ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

MAYCON TADEU LAMIM REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A CUIABÁ, 31 de janeiro de 2020. 

(Assinado Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de 

Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004043-79.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO DE OLIVEIRA CORREIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT19194-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1004043-79.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ADRIANO DE 

OLIVEIRA CORREIA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FELIPE LUIZ 

ALENCAR VILAROUCA POLO PASSIVO: INTELIG TELECOMUNICACOES 

LTDA. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

8ª JEC Data: 16/03/2020 Hora: 16:30 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 31 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1057709-06.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALMIR GIOVANNI PIRES BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA FIGUEIREDO SA OAB - MT9914-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO À(o) Requerente: 

Nome: ALMIR GIOVANNI PIRES BRITO Endereço: RUA I, Qd. 10, Bloco 05 

Apt. 102, RESIDENCIAL PAIAGUÁS, CUIABÁ - MT - CEP: 78048-253 

Senhor(a) ALMIR GIOVANNI PIRES BRITO: A presente carta, referente ao 

processo abaixo identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria na qualidade de parte requerente, para comparecer à Audiência 

Designada, conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 

1057709-06.2019.8.11.0041 VALOR DA CAUSA: R$ 39.920,00 ESPÉCIE: 

[Abatimento proporcional do preço]->PETIÇÃO CÍVEL (241) DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 16/03/2020 Hora: 

16:20 REQUERENTE: ALMIR GIOVANNI PIRES BRITO Advogado do(a) 

REQUERENTE: MARCIA FIGUEIREDO SA - MT9914-O REQUERIDO(A): OI 

BRASILTELECOM DESPACHO/DECISÃO: “” ADVERTÊNCIA(S): 1. O não 

comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. ATENÇÃO: LOCAL DA AUDIÊNCIA: As 

audiências de conciliação serão realizadas no seguinte endereço: CEJUSC 

DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL. Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro Duque de Caxias I, Cuiabá-MT, na lateral do 44º 

Batalhão de Infantaria Motorizada-BIM. CUIABÁ, 31 de janeiro de 2020. 

(Assinado Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de 

Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 
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permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1014441-22.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JUHAN PAULO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo à INTIMAÇÃO DAS PARTES na pessoa de seu advogado para 

tomar conhecimento da SENTENÇA proferida nos presentes autos, ficando 

ciente que, caso queira, poderá propor recurso no prazo de 10 (dez) dias, 

contados da intimação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011175-27.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA MARIA SOUSA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO DA SILVA OAB - MT17657-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Procedo à INTIMAÇÃO DAS PARTES na pessoa de seu advogado para 

tomar conhecimento da SENTENÇA proferida nos presentes autos, ficando 

ciente que, caso queira, poderá propor recurso no prazo de 10 (dez) dias, 

contados da intimação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013952-82.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WATTSON RODRIGUES PIRES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo à INTIMAÇÃO DAS PARTES na pessoa de seu advogado para 

tomar conhecimento da SENTENÇA proferida nos presentes autos, ficando 

ciente que, caso queira, poderá propor recurso no prazo de 10 (dez) dias, 

contados da intimação.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1015249-27.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO VIEIRA DE BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAURA PATRICIA DOURADO AMORIM OAB - MT9217-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SASFAC FOMENTO MERCANTIL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA OAB - PE0021233A 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo à INTIMAÇÃO DAS PARTES na pessoa de seu advogado para 

tomar conhecimento da SENTENÇA proferida nos presentes autos, ficando 

ciente que, caso queira, poderá propor recurso no prazo de 10 (dez) dias, 

contados da intimação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013888-72.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO GOMES BRESSANE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO GOMES BRESSANE OAB - MT8616-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIANA GOULART PENTEADO OAB - SP167884-O (ADVOGADO(A))

 

Procedo à INTIMAÇÃO DAS PARTES na pessoa de seu advogado para 

tomar conhecimento da SENTENÇA proferida nos presentes autos, ficando 

ciente que, caso queira, poderá propor recurso no prazo de 10 (dez) dias, 

contados da intimação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011730-44.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELICA MELO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE GOMES DE OLIVEIRA OAB - MT25041/O (ADVOGADO(A))

ALEXANDRE IAQUINTO MATEUS OAB - MT15383-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

Procedo à INTIMAÇÃO DAS PARTES na pessoa de seu advogado para 

tomar conhecimento da SENTENÇA proferida nos presentes autos, ficando 

ciente que, caso queira, poderá propor recurso no prazo de 10 (dez) dias, 

contados da intimação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012343-64.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO NUNES DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo à INTIMAÇÃO DAS PARTES na pessoa de seu advogado para 

tomar conhecimento da SENTENÇA proferida nos presentes autos, ficando 

ciente que, caso queira, poderá propor recurso no prazo de 10 (dez) dias, 

contados da intimação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021501-46.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IZONILDES PIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISSON APARECIDO DE SOUZA ALMEIDA OAB - MT12937-O 

(ADVOGADO(A))

RICARDO HENRIQUE COUTINHO DOS SANTOS OAB - MT12882-O 

(ADVOGADO(A))

IZONILDES PIO DA SILVA OAB - MT6486-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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ADAO RAMIRO DOS SANTOS OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) Requerente: Nome: IZONILDES PIO 

DA SILVA Endereço: AVENIDA CARMINDO DE CAMPOS, 1700, - DE 

1063/1064 A 1857/1858, JARDIM PAULISTA, CUIABÁ - MT - CEP: 

78065-310 A presente carta, extraída dos autos da RECLAMAÇÃO 

abaixo-identificada, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, 

na qualidade de parte requerente, para apresentar documentos, no prazo 

de 15 (quinze) dias, conforme DESPACHO proferido nestes autos e 

disponível no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo descritas. 

PROCESSO N. 1021501-46.2019.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 

4.000,00 ESPÉCIE: [Espécies de Contratos, Prestação de Serviços, 

Liquidação / Cumprimento / Execução]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) DESPACHO: anexo REQUERENTE: IZONILDES PIO 

DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: IZONILDES PIO DA SILVA, 

ELISSON APARECIDO DE SOUZA ALMEIDA, RICARDO HENRIQUE 

COUTINHO DOS SANTOS REQUERIDO: ADAO RAMIRO DOS SANTOS 

OLIVEIRA CUIABÁ, 31 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular, com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022250-63.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SUZANA TRINDADE MORENO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUGUENEY ALVES DOS REIS OAB - MT8324-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PATRICIA CENI DOS SANTOS

 

Vistos etc. Diante da manifestação da autora no ID. 28404784 pleiteando a 

exclusão do pedido de concessão de tutela de urgência, recebo a 

presente ação, uma vez que preenchidos os requisitos do artigo 319 do 

Código de Processo Civil. Defiro a inversão do ônus da prova em favor da 

parte autora, ante a sua hipossuficiência técnica, isso com fulcro no art. 

6º, inciso VIII do Código de Defesa do Consumidor. Aguarde-se a 

realização da audiência de conciliação que deverá ser designada com 

extrema urgência ante o grande lapso temporal em que a ação vem 

tramitando. Proceda-se as devidas Citação/Intimação, expedindo-se o 

necessário. Cumpra-se. Patrícia Ceni Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017924-60.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VANIRZE TEREZINHA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA CARLA GUARIM DA SILVA OAB - MT25020/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DECOLAR.COM LTDA (REQUERIDO)

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) Requerente: Nome: VANIRZE 

TEREZINHA DOS SANTOS Endereço: AVENIDA HISTORIADOR RUBENS DE 

MENDONÇA, - DE 5102/5103 A 14999/15000, CPA I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78055-000 A presente carta, extraída dos autos da RECLAMAÇÃO 

abaixo-identificada, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, 

na qualidade de parte requerente, do inteiro teor da r. sentença, vinculada 

disponível no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo descritas. 

PROCESSO N. 1017924-60.2019.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 

10.000,00 ESPÉCIE: [Atraso de vôo]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) REQUERENTE: VANIRZE TEREZINHA DOS SANTOS 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: BRUNA CARLA GUARIM DA SILVA 

REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS, DECOLAR.COM LTDA 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O recurso será interposto no prazo de dez 

dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, da qual 

constarão as razões e o pedido do recorrente. 2. É necessária a 

assistência de Advogado ou Defensor Público para interpor Recurso 

Inominado. CUIABÁ, 31 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular, com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004048-04.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DEBORA BATTISTOTTI BRAGA PAIVA (AUTOR)

PAULINO PAIVA MARIANO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CESAR HENRIQUE DE ALMEIDA SAMPAIO OAB - MT20712-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA (REU)

 

PROCESSO n. 1004048-04.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:DEBORA 

BATTISTOTTI BRAGA PAIVA e outros ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

CESAR HENRIQUE DE ALMEIDA SAMPAIO POLO PASSIVO: EMBRACON 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 16/03/2020 Hora: 16:40 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 31 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003990-35.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO DE OLIVEIRA CARMONA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Diego Reis Carmona OAB - MT20889/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDNA PEREIRA DE LIMA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) Requerente: Nome: MAURICIO DE 

OLIVEIRA CARMONA Endereço: RODOVIA EMANUEL PINHEIRO, KM 62, 

RODOVIA, CHAPADA DOS GUIMARÃES - MT - CEP: 78195-000 A 

presente carta, extraída dos autos da RECLAMAÇÃO abaixo-identificada, 

tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de parte 

requerente, para manifestar nos autos especificados, conforme DECISÃO 

e documentos que se encontram disponíveis no Portal de Serviços do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso 

seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 1003990-35.2019.8.11.0001 

VALOR DA CAUSA: R$ 21.019,84 ESPÉCIE: [Inadimplemento]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) REQUERENTE: 

MAURICIO DE OLIVEIRA CARMONA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

DIEGO REIS CARMONA REQUERIDO: EDNA PEREIRA DE LIMA CUIABÁ, 31 

de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER 

LOUREIRO Gestora de Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019198-59.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MILTA REJANE SOARES DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE NASCIMENTO ARECO OAB - MT24797/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) Requerente: Nome: MILTA REJANE 

SOARES DA CRUZ Endereço: 51, 13, Inexistente, CPA III, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78000-000 A presente carta, extraída dos autos da RECLAMAÇÃO 

abaixo-identificada, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, 

na qualidade de parte requerente, para manifestar nos autos 

especificados, conforme DECISÃO e documentos que se encontram 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo descritas. 

PROCESSO N. 1019198-59.2019.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 

31.527,05 ESPÉCIE: [Indenização por Dano Moral]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) REQUERENTE: MILTA REJANE SOARES 

DA CRUZ ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS HENRIQUE 

NASCIMENTO ARECO REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A CUIABÁ, 31 de janeiro de 2020. 

(Assinado Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de 

Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1013334-40.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON DA SILVA MARTINS JUNIOR 71053042191 (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOÃO GABRIEL SILVA TIRAPELLE OAB - MT10455-O (ADVOGADO(A))

GUILHERME FONTANA SILVEIRA OAB - MT19851-O (ADVOGADO(A))

FELIPE FELIX DOS SANTOS OAB - MT25065-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DAMARIS PRISCILA SANTOS DA COSTA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCAS MACIEL DE MENEZES OAB - MT25780/O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) Requerente: Nome: NELSON DA 

SILVA MARTINS JUNIOR 71053042191 Endereço: RUA S, (S CRUZ II), 

SANTA CRUZ II, CUIABÁ - MT - CEP: 78077-110 A presente carta, extraída 

dos autos da RECLAMAÇÃO abaixo-identificada, tem por finalidade a 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de parte requerente, para 

manifestar nos autos especificados, conforme DECISÃO e documentos 

que se encontram disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo 

descritas. PROCESSO N. 1013334-40.2019.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: 

R$ 2.487,55 ESPÉCIE: [Nota Promissória]->EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL (159) EXEQUENTE: NELSON DA SILVA MARTINS JUNIOR 

71053042191 ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FELIPE FELIX DOS 

SANTOS, GUILHERME FONTANA SILVEIRA, JOÃO GABRIEL SILVA 

TIRAPELLE EXECUTADO: DAMARIS PRISCILA SANTOS DA COSTA 

CUIABÁ, 31 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) GEZIELY 

GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 
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câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012564-47.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JONATHAN DE AMORIM FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADILTON ARAUJO SANTANA OAB - MT18646-E (ADVOGADO(A))

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO À(o) Requerente: 

Nome: JONATHAN DE AMORIM FERNANDES Endereço: Rua 1, 08, Parque 

Atalaia, CUIABÁ - MT - CEP: 78094-672 Senhor(a) JONATHAN DE AMORIM 

FERNANDES: A presente carta, referente ao processo abaixo identificado, 

tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte 

requerente, para comparecer à Audiência Designada, conforme despacho 

e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

abaixo descritas. PROCESSO N. 1012564-47.2019.8.11.0001 VALOR DA 

CAUSA: R$ 10.157,11 ESPÉCIE: [Inclusão Indevida em Cadastro de 

Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 

16/03/2020 Hora: 16:50 REQUERENTE: JONATHAN DE AMORIM 

FERNANDES Advogados do(a) REQUERENTE: JADILTON ARAUJO 

SANTANA - MT18646-E, KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS - 

MT22797-O REQUERIDO(A): BANCO BRADESCARD S.A 

DESPACHO/DECISÃO: “” ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à 

audiência designada e não sendo apresentada justificativa até o inicio da 

audiência, implicará na extinção e arquivamento do processo, nos termos 

do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento 

das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, 

s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos 

pessoais. ATENÇÃO: LOCAL DA AUDIÊNCIA: As audiências de 

conciliação serão realizadas no seguinte endereço: CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL. Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro Duque de Caxias I, Cuiabá-MT, na lateral do 44º 

Batalhão de Infantaria Motorizada-BIM. CUIABÁ, 31 de janeiro de 2020. 

(Assinado Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de 

Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015398-23.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIVINO NOLASCO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO RICARDO DOS SANTOS OAB - MT14053-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM S/A (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO À(o) Requerente: 

Nome: VALDIVINO NOLASCO DA SILVA Endereço: RUA DAS ROSAS, 65, 

SÃO FRANCISCO, CUIABÁ - MT - CEP: 78088-690 Senhor(a) VALDIVINO 

NOLASCO DA SILVA: A presente carta, referente ao processo abaixo 

identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na 

qualidade de parte requerente, para comparecer à Audiência Designada, 

conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 

1015398-23.2019.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 10.000,00 ESPÉCIE: 

[Indenização por Dano Moral]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC 

Data: 16/03/2020 Hora: 17:00 REQUERENTE: VALDIVINO NOLASCO DA 

SILVA Advogado do(a) REQUERENTE: MARCELO RICARDO DOS SANTOS 

- MT14053-O REQUERIDO(A): TIM S/A DESPACHO/DECISÃO: “” 

ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à audiência designada e não 

sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará na 

extinção e arquivamento do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

ATENÇÃO: LOCAL DA AUDIÊNCIA: As audiências de conciliação serão 

realizadas no seguinte endereço: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA 

CAPITAL. Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro Duque de 

Caxias I, Cuiabá-MT, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada-BIM. CUIABÁ, 31 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular, com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015574-02.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VISUAL FORMATURAS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIOVANE GUALBERTO DE ALMEIDA OAB - MT17809-O (ADVOGADO(A))

BRUNO FELIPE MONTEIRO COELHO OAB - MT14559-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLINDA WA UTOMOTSIMRAMIWE (REQUERIDO)

MARIA JACINTA PEDZADZE WA OMORA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO À(o) Requerente: 

Nome: VISUAL FORMATURAS LTDA - ME Endereço: Rua 13, Lote 15/16, 

Quadra 18, Jardim Morada dos Nobres, CUIABÁ - MT - CEP: 78068-090 

Senhor(a) VISUAL FORMATURAS LTDA - ME: A presente carta, referente 

ao processo abaixo identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de 

Vossa Senhoria na qualidade de parte requerente, para comparecer à 

Audiência Designada, conforme despacho e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo descritas. 

PROCESSO N. 1015574-02.2019.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 

1.780,77 ESPÉCIE: [Inadimplemento]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado 

Sala: 8ª JEC Data: 16/03/2020 Hora: 17:10 REQUERENTE: VISUAL 

FORMATURAS LTDA - ME Advogados do(a) REQUERENTE: BRUNO FELIPE 

MONTEIRO COELHO - MT14559-A, GIOVANE GUALBERTO DE ALMEIDA - 

MT17809-O REQUERIDO(A): CARLINDA WA UTOMOTSIMRAMIWE e outros 

DESPACHO/DECISÃO: “” ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à 

audiência designada e não sendo apresentada justificativa até o inicio da 

audiência, implicará na extinção e arquivamento do processo, nos termos 

do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento 

das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, 

s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos 

pessoais. ATENÇÃO: LOCAL DA AUDIÊNCIA: As audiências de 

conciliação serão realizadas no seguinte endereço: CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL. Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro Duque de Caxias I, Cuiabá-MT, na lateral do 44º 

Batalhão de Infantaria Motorizada-BIM. CUIABÁ, 31 de janeiro de 2020. 

(Assinado Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de 

Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004057-63.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WOLLASE DO NASCIMENTO GARCIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACKSON DOUGLAS BOABAID DE SOUZA OAB - MT20201-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1004057-63.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:WOLLASE DO 

NASCIMENTO GARCIA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MACKSON 

DOUGLAS BOABAID DE SOUZA POLO PASSIVO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 16/03/2020 Hora: 17:20 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 31 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012849-40.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIELE CRISTINA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATOS COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO AMBROSIO CINTRA OAB - MT8934-O (ADVOGADO(A))

 

Procedo à INTIMAÇÃO DAS PARTES na pessoa de seu advogado para 

tomar conhecimento da SENTENÇA proferida nos presentes autos, ficando 

ciente que, caso queira, poderá propor recurso no prazo de 10 (dez) dias, 

contados da intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016173-38.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA DE OLIVEIRA CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO CAMPOS MESQUITA OAB - MT19640-O (ADVOGADO(A))

ANA MONICA CAMPOS MESQUITA OAB - MT8671-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DECOLAR.COM LTDA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO À(o) Requerente: 

Nome: LUCIANA DE OLIVEIRA CAMPOS Endereço: RUA AMÂNCIO 

PEDROSO DE JESUS NETO, 03, Quadra 13, JARDIM PETRÓPOLIS, CUIABÁ 

- MT - CEP: 78070-040 Senhor(a) LUCIANA DE OLIVEIRA CAMPOS: A 

presente carta, referente ao processo abaixo identificado, tem por 

finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte 

requerente, para comparecer à Audiência Designada, conforme despacho 

e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

abaixo descritas. PROCESSO N. 1016173-38.2019.8.11.0001 VALOR DA 

CAUSA: R$ 26.648,39 ESPÉCIE: [Indenização por Dano Material, 

Indenização por Dano Moral]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC 

Data: 16/03/2020 Hora: 17:30 REQUERENTE: LUCIANA DE OLIVEIRA 

CAMPOS Advogados do(a) REQUERENTE: LEONARDO CAMPOS 

MESQUITA - MT19640-O, ANA MONICA CAMPOS MESQUITA - MT8671-O 

REQUERIDO(A): DECOLAR.COM LTDA DESPACHO/DECISÃO: “” 

ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à audiência designada e não 

sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará na 

extinção e arquivamento do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

ATENÇÃO: LOCAL DA AUDIÊNCIA: As audiências de conciliação serão 

realizadas no seguinte endereço: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA 

CAPITAL. Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro Duque de 

Caxias I, Cuiabá-MT, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 
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Motorizada-BIM. CUIABÁ, 31 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular, com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015678-91.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA DE SOUZA OLINDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS DE ALMEIDA ALVES OAB - MT23879/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) Requerente: Nome: FABIANA DE 

SOUZA OLINDA Endereço: RUA SÃO PAULO, 709, JARDIM EUROPA, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78065-390 A presente carta, extraída dos autos da 

RECLAMAÇÃO abaixo-identificada, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de 

Vossa Senhoria, na qualidade de parte requerente, do inteiro teor da r. 

sentença, vinculada disponível no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

abaixo descritas. PROCESSO N. 1015678-91.2019.8.11.0001 VALOR DA 

CAUSA: R$ 5.159,99 ESPÉCIE: [Inclusão Indevida em Cadastro de 

Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

REQUERENTE: FABIANA DE SOUZA OLINDA ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: VINICIUS DE ALMEIDA ALVES REQUERIDO: INTERBELLE 

COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. 

O recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da 

sentença, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do 

recorrente. 2. É necessária a assistência de Advogado ou Defensor 

Público para interpor Recurso Inominado. CUIABÁ, 31 de janeiro de 2020. 

(Assinado Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de 

Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012195-53.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS MATIAS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVOILSON FERREIRA MAIA OAB - MT18522-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) Requerente: Nome: CARLOS 

MATIAS DA SILVA Endereço: RUA DOUTOR ANTÔNIO MACIEL 

EPAMINONDAS, 820, CARUMBÉ, CUIABÁ - MT - CEP: 78050-710 A 

presente carta, extraída dos autos da RECLAMAÇÃO abaixo-identificada, 

tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de parte 

requerente, para manifestar nos autos especificados, conforme DECISÃO 

e documentos que se encontram disponíveis no Portal de Serviços do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso 

seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 1012195-53.2019.8.11.0001 

VALOR DA CAUSA: R$ 10.000,00 ESPÉCIE: [Indenização por Dano Moral, 

Indenização por Dano Moral, Liminar]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) REQUERENTE: CARLOS MATIAS DA SILVA 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: IVOILSON FERREIRA MAIA 

REQUERIDO: VIA VAREJO S/A CUIABÁ, 31 de janeiro de 2020. (Assinado 

Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014457-73.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA FRANCIELY LUZIA PINTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Procedo à INTIMAÇÃO DAS PARTES na pessoa de seu advogado para 

tomar conhecimento da SENTENÇA proferida nos presentes autos, ficando 

ciente que, caso queira, poderá propor recurso no prazo de 10 (dez) dias, 
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contados da intimação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015385-24.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

THALIA FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO GONCALVES DE PINHO OAB - MT23878/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCARD ELO PARTICIPACOES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT16940-A (ADVOGADO(A))

 

Procedo à INTIMAÇÃO DAS PARTES na pessoa de seu advogado para 

tomar conhecimento da SENTENÇA proferida nos presentes autos, ficando 

ciente que, caso queira, poderá propor recurso no prazo de 10 (dez) dias, 

contados da intimação.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1015177-40.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZA REGINA TEIXEIRA DE JESUS (REQUERENTE)

ADRIANO ALEXANDRE DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CINTIA NAGILA SANTOS PINHEIRO OAB - MT21004-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAIMUNDO DE ASSUNCAO PIONORIO (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO À(o) Requerente: 

Nome: ELIZA REGINA TEIXEIRA DE JESUS Endereço: RUA A, Apartamento 

201, Quadra 08, Bloco 02, RESIDENCIAL PAIAGUÁS, CUIABÁ - MT - CEP: 

78048-258 Nome: ADRIANO ALEXANDRE DE JESUS Endereço: RUA A, 

Apartamento 201, Quadra 08, Bloco 02, RESIDENCIAL PAIAGUÁS, CUIABÁ 

- MT - CEP: 78048-258 Senhor(a) ELIZA REGINA TEIXEIRA DE JESUS e 

outros: A presente carta, referente ao processo abaixo identificado, tem 

por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte 

requerente, para comparecer à Audiência Designada, conforme despacho 

e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

abaixo descritas. PROCESSO N. 1015177-40.2019.8.11.0001 VALOR DA 

CAUSA: R$ 32.000,00 ESPÉCIE: [Indenização por Dano Material, 

Indenização por Dano Moral]->PETIÇÃO CÍVEL (241) DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 16/03/2020 Hora: 

17:40 REQUERENTE: ELIZA REGINA TEIXEIRA DE JESUS, ADRIANO 

ALEXANDRE DE JESUS Advogado do(a) REQUERENTE: CINTIA NAGILA 

SANTOS PINHEIRO - MT21004-O Advogado do(a) REQUERENTE: CINTIA 

NAGILA SANTOS PINHEIRO - MT21004-O REQUERIDO(A): RAIMUNDO DE 

ASSUNCAO PIONORIO DESPACHO/DECISÃO: “” ADVERTÊNCIA(S): 1. O 

não comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. ATENÇÃO: LOCAL DA AUDIÊNCIA: As 

audiências de conciliação serão realizadas no seguinte endereço: CEJUSC 

DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL. Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro Duque de Caxias I, Cuiabá-MT, na lateral do 44º 

Batalhão de Infantaria Motorizada-BIM. CUIABÁ, 31 de janeiro de 2020. 

(Assinado Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de 

Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004060-18.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITA DA SILVA GONCALVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1004060-18.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:BENEDITA DA 

SILVA GONCALVES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULA ARAUJO 

COSTA POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 16/03/2020 

Hora: 17:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 31 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015048-35.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDIMARA DA COSTA FARIA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENILSON NASSARDEN PAIVA JUNIOR OAB - MT19132-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Procedo à INTIMAÇÃO DAS PARTES na pessoa de seu advogado para 

tomar conhecimento da SENTENÇA proferida nos presentes autos, ficando 

ciente que, caso queira, poderá propor recurso no prazo de 10 (dez) dias, 

contados da intimação.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1021558-64.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL ACLIMACAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ANTONIO DE CASTRO (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) Requerente: Nome: CONDOMINIO 

RESIDENCIAL ACLIMACAO Endereço: AVENIDA SENEGAL, 344, JARDIM 

ACLIMAÇÃO, CUIABÁ - MT - CEP: 78050-274 A presente carta, extraída 

dos autos da RECLAMAÇÃO abaixo-identificada, tem por finalidade a 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de parte requerente, para 

apresentar documentos, no prazo de 15 (quinze) dias, conforme 

DESPACHO proferido nestes autos e disponível no Portal de Serviços do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso 

seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 1021558-64.2019.8.11.0001 

VALOR DA CAUSA: R$ 108,77 ESPÉCIE: [Inadimplemento, Liquidação / 

Cumprimento / Execução, Despesas Condominiais]->EXECUÇÃO DE 

TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) DESPACHO: anexo EXEQUENTE: 
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CONDOMINIO RESIDENCIAL ACLIMACAO ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA EXECUTADO: CARLOS 

ANTONIO DE CASTRO CUIABÁ, 31 de janeiro de 2020. (Assinado 

Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1021498-91.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL ACLIMACAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE HUMBERTO SILVA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) Requerente: Nome: CONDOMINIO 

RESIDENCIAL ACLIMACAO Endereço: AVENIDA SENEGAL, 344, JARDIM 

ACLIMAÇÃO, CUIABÁ - MT - CEP: 78050-274 A presente carta, extraída 

dos autos da RECLAMAÇÃO abaixo-identificada, tem por finalidade a 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de parte requerente, para 

apresentar documentos, no prazo de 15 (quinze) dias, conforme 

DESPACHO proferido nestes autos e disponível no Portal de Serviços do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso 

seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 1021498-91.2019.8.11.0001 

VALOR DA CAUSA: R$ 7.018,61 ESPÉCIE: [Inadimplemento, Liquidação / 

Cumprimento / Execução, Despesas Condominiais]->EXECUÇÃO DE 

TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) DESPACHO: anexo EXEQUENTE: 

CONDOMINIO RESIDENCIAL ACLIMACAO ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA EXECUTADO: JOSE 

HUMBERTO SILVA CUIABÁ, 31 de janeiro de 2020. (Assinado 

Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1021446-95.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL ACLIMACAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIA DA SILVA PEREIRA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) Requerente: Nome: CONDOMINIO 

RESIDENCIAL ACLIMACAO Endereço: AVENIDA SENEGAL, 344, JARDIM 

ACLIMAÇÃO, CUIABÁ - MT - CEP: 78050-274 A presente carta, extraída 

dos autos da RECLAMAÇÃO abaixo-identificada, tem por finalidade a 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de parte requerente, para 

apresentar documentos, no prazo de 15 (quinze) dias, conforme 

DESPACHO proferido nestes autos e disponível no Portal de Serviços do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso 

seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 1021446-95.2019.8.11.0001 

VALOR DA CAUSA: R$ 961,04 ESPÉCIE: [Inadimplemento, Liquidação / 

Cumprimento / Execução, Despesas Condominiais]->EXECUÇÃO DE 

TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) DESPACHO: anexo EXEQUENTE: 

CONDOMINIO RESIDENCIAL ACLIMACAO ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA EXECUTADO: CLAUDIA 

DA SILVA PEREIRA CUIABÁ, 31 de janeiro de 2020. (Assinado 

Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008665-41.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SUCATAS AMERICA LTDA - ME (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELLO AUGUSTO DOS SANTOS NOCCHI OAB - MT14913-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDGARD CARLOS PINHEIRO NETO (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106693/2/2020 Página 424 de 473



DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) Requerente: Nome: SUCATAS 

AMERICA LTDA - ME Endereço: RUA MAJOR GAMA, 73, B, DOM AQUINO, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78015-250 A presente carta, extraída dos autos da 

RECLAMAÇÃO abaixo-identificada, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de 

Vossa Senhoria, na qualidade de parte requerente, do inteiro teor da r. 

sentença, vinculada disponível no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

abaixo descritas. PROCESSO N. 1008665-41.2019.8.11.0001 VALOR DA 

CAUSA: R$ 6.855,51 ESPÉCIE: [Perdas e Danos]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) INTERESSADO: SUCATAS AMERICA 

LTDA - ME ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: NELLO AUGUSTO DOS 

SANTOS NOCCHI REQUERIDO: EDGARD CARLOS PINHEIRO NETO 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O recurso será interposto no prazo de dez 

dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, da qual 

constarão as razões e o pedido do recorrente. 2. É necessária a 

assistência de Advogado ou Defensor Público para interpor Recurso 

Inominado. CUIABÁ, 31 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular, com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014369-35.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LEILA PENA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Procedo à INTIMAÇÃO DAS PARTES na pessoa de seu advogado para 

tomar conhecimento da SENTENÇA proferida nos presentes autos, ficando 

ciente que, caso queira, poderá propor recurso no prazo de 10 (dez) dias, 

contados da intimação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013340-47.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA DAYANA FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELEONORA CORDEIRO ALBERIO MAGALHAES OAB - PE30284 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) Requerente: Nome: MARCIA 

DAYANA FERNANDES Endereço: RUA DOMINGOS JORGE VELHO, 6, 

casa 04, Residencial Ana Júlia, PARQUE UNIVERSITÁRIO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78075-140 A presente carta, extraída dos autos da RECLAMAÇÃO 

abaixo-identificada, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, 

na qualidade de parte requerente, do inteiro teor da r. sentença, vinculada 

disponível no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo descritas. 

PROCESSO N. 1013340-47.2019.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 

10.000,00 ESPÉCIE: [Atraso de vôo]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) REQUERENTE: MARCIA DAYANA FERNANDES 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ELEONORA CORDEIRO ALBERIO 

MAGALHAES REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS ADVERTÊNCIAS À 

PARTE: 1. O recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da 

ciência da sentença, por petição escrita, da qual constarão as razões e o 

pedido do recorrente. 2. É necessária a assistência de Advogado ou 

Defensor Público para interpor Recurso Inominado. CUIABÁ, 31 de janeiro 

de 2020. (Assinado Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora 

de Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004176-58.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MADALENA CARNIELLO DELGADO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO DOUGLAS DE ALMEIDA GONCALVES OAB - MT17574-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

APARECIDO DE OLIVEIRA TRINDADE (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO À(o) Requerente: 

Nome: MARIA MADALENA CARNIELLO DELGADO - ME Endereço: 

AVENIDA DOM BOSCO, - DE 1461/1462 A 2086/2087, GOIABEIRAS, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78032-065 Senhor(a) MARIA MADALENA CARNIELLO 

DELGADO - ME: A presente carta, referente ao processo abaixo 

identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na 

qualidade de parte requerente, para comparecer à Audiência Designada, 

conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 

1004176-58.2019.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 8.521,04 ESPÉCIE: 

[DIREITO CIVIL, Espécies de Contratos]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado 

Sala: 8ª JEC Data: 17/03/2020 Hora: 08:30 REQUERENTE: MARIA 

MADALENA CARNIELLO DELGADO - ME Advogado do(a) REQUERENTE: 

ROBERTO DOUGLAS DE ALMEIDA GONCALVES - MT17574-O 

REQUERIDO(A): APARECIDO DE OLIVEIRA TRINDADE 

DESPACHO/DECISÃO: “” ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à 

audiência designada e não sendo apresentada justificativa até o inicio da 
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audiência, implicará na extinção e arquivamento do processo, nos termos 

do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento 

das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, 

s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos 

pessoais. ATENÇÃO: LOCAL DA AUDIÊNCIA: As audiências de 

conciliação serão realizadas no seguinte endereço: CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL. Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro Duque de Caxias I, Cuiabá-MT, na lateral do 44º 

Batalhão de Infantaria Motorizada-BIM. CUIABÁ, 31 de janeiro de 2020. 

(Assinado Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de 

Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004066-25.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JAIR RIOS RUIZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Marcos Adriano Bocalan OAB - MT9566-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1004066-25.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JAIR RIOS RUIZ 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCOS ADRIANO BOCALAN POLO 

PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 

17/03/2020 Hora: 08:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 31 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014869-04.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE SANTOS DAMIAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MAMEDE LIMA PARREIRA OAB - MT19809-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo à INTIMAÇÃO DAS PARTES na pessoa de seu advogado para 

tomar conhecimento da SENTENÇA proferida nos presentes autos, ficando 

ciente que, caso queira, poderá propor recurso no prazo de 10 (dez) dias, 

contados da intimação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014073-13.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VITOR SANTANA DE SOUZA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARILZA TOME FERREIRA OAB - MT17179-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT14994-A (ADVOGADO(A))

 

Procedo à INTIMAÇÃO DAS PARTES na pessoa de seu advogado para 

tomar conhecimento da SENTENÇA proferida nos presentes autos, ficando 

ciente que, caso queira, poderá propor recurso no prazo de 10 (dez) dias, 

contados da intimação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015295-16.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MIRIAM ALVES NOGUEIRA BARROS (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAYSLA ALVES NOGUEIRA OAB - MT26403/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

Procedo à INTIMAÇÃO DAS PARTES na pessoa de seu advogado para 

tomar conhecimento da SENTENÇA proferida nos presentes autos, ficando 

ciente que, caso queira, poderá propor recurso no prazo de 10 (dez) dias, 

contados da intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004070-62.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PAULA TUANY SILVA CAFE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEFERSON FERREIRA NUNES OAB - MT23861/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REU)

 

PROCESSO n. 1004070-62.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:PAULA TUANY 

SILVA CAFE ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: DIEFERSON FERREIRA 

NUNES POLO PASSIVO: AZUL LINHAS AEREAS FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 17/03/2020 Hora: 08:50 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 31 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003213-50.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNA FRANCO MARQUES BOTTEON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRENDA PRATES SOARES CRESTANI OAB - MT25002/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT19023-A (ADVOGADO(A))

 

Procedo à INTIMAÇÃO DAS PARTES na pessoa de seu advogado para 

tomar conhecimento da SENTENÇA proferida nos presentes autos, ficando 

ciente que, caso queira, poderá propor recurso no prazo de 10 (dez) dias, 

contados da intimação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004071-47.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE ESCOLASTICA DA SILVA (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

MACKSON DOUGLAS BOABAID DE SOUZA OAB - MT20201-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1004071-47.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:SIMONE 

ESCOLASTICA DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MACKSON 

DOUGLAS BOABAID DE SOUZA POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 17/03/2020 

Hora: 09:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 31 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010962-21.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

M. CESAR LEITE GATTASS ORRO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AUGUSTO BOURET ORRO OAB - MT22974-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERTO RIVELINO OLIVEIRA DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) Requerente: Nome: M. CESAR 

LEITE GATTASS ORRO - ME Endereço: RUA PALERMO, JARDIM ITÁLIA, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78060-735 A presente carta, extraída dos autos da 

RECLAMAÇÃO abaixo-identificada, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de 

Vossa Senhoria, na qualidade de parte requerente, para manifestar nos 

autos especificados, conforme DECISÃO e documentos que se encontram 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo descritas. 

PROCESSO N. 1010962-21.2019.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 

1.048,13 ESPÉCIE: [Inadimplemento]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) REQUERENTE: M. CESAR LEITE GATTASS ORRO - 

ME ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: AUGUSTO BOURET ORRO 

REQUERIDO: ROBERTO RIVELINO OLIVEIRA DOS SANTOS CUIABÁ, 31 de 

janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO 

Gestora de Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014933-14.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IVANY LUIZA NASCIMENTO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADESBAR ROSA DE ARAUJO OAB - MT21635-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo à INTIMAÇÃO DAS PARTES na pessoa de seu advogado para 

tomar conhecimento da SENTENÇA proferida nos presentes autos, ficando 

ciente que, caso queira, poderá propor recurso no prazo de 10 (dez) dias, 

contados da intimação.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1012867-61.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MICHELE FIGUEREDO CUNHA MATOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALENCAR FELIX DA SILVA OAB - MT7507-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

Procedo à INTIMAÇÃO DAS PARTES na pessoa de seu advogado para 

tomar conhecimento da SENTENÇA proferida nos presentes autos, ficando 

ciente que, caso queira, poderá propor recurso no prazo de 10 (dez) dias, 

contados da intimação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004072-32.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GLADY MIRIAM DA COSTA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACKSON DOUGLAS BOABAID DE SOUZA OAB - MT20201-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1004072-32.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:GLADY MIRIAM 

DA COSTA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MACKSON 

DOUGLAS BOABAID DE SOUZA POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 17/03/2020 

Hora: 09:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 31 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014618-83.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CYNTHIA MICHELY DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT19194-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Procedo à INTIMAÇÃO DAS PARTES na pessoa de seu advogado para 

tomar conhecimento da SENTENÇA proferida nos presentes autos, ficando 

ciente que, caso queira, poderá propor recurso no prazo de 10 (dez) dias, 

contados da intimação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015566-25.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA NICE FERREIRA BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO DA SILVA OAB - MT17657-O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Procedo à INTIMAÇÃO DAS PARTES na pessoa de seu advogado para 

tomar conhecimento da SENTENÇA proferida nos presentes autos, ficando 

ciente que, caso queira, poderá propor recurso no prazo de 10 (dez) dias, 

contados da intimação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002309-30.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MEIRE MORAES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WARLEN LEMES DA SILVA OAB - MT15085-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação da parte executada para efetuar o pagamento 

voluntário do valor da obrigação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena 

de multa de 10%.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015441-57.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ERASMO FIGUEIREDO ALVES CORREA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MURIEL RAMOS DIAS CORREA OAB - MT26394/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) Requerente: Nome: ERASMO 

FIGUEIREDO ALVES CORREA Endereço: Avenida das Palmeiras, s/n, 500, 

Condomínio Rio Coxipó, Jardim Imperial, CUIABÁ - MT - CEP: 78075-900 A 

presente carta, extraída dos autos da RECLAMAÇÃO abaixo-identificada, 

tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de parte 

requerente, do inteiro teor da r. sentença, vinculada disponível no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 

1015441-57.2019.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 16.244,60 ESPÉCIE: 

[Fornecimento de Água, Indenização por Dano Material, Indenização por 

Dano Moral]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

REQUERENTE: ERASMO FIGUEIREDO ALVES CORREA ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: MURIEL RAMOS DIAS CORREA REQUERIDO: AGUAS 

CUIABÁ S/A ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O recurso será interposto no 

prazo de dez dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, 

da qual constarão as razões e o pedido do recorrente. 2. É necessária a 

assistência de Advogado ou Defensor Público para interpor Recurso 

Inominado. CUIABÁ, 31 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular, com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009750-62.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE SOGNO PEREIRA (REQUERENTE)

DENYS JOSE CORREA E SILVA (REQUERENTE)

HELLEN CRISTINA TEODORO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE SOGNO PEREIRA OAB - MT19710/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS HENRIQUE LOUREIRO GRANJA (REQUERIDO)

MIC - MARKETING INTEGRACAO E CULTURA LTDA - EPP (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) Requerente: Nome: HELLEN 

CRISTINA TEODORO DOS SANTOS Endereço: RUA DA PENHA, 12, 

JARDIM GUANABARA, CUIABÁ - MT - CEP: 78010-650 Nome: DENYS 

JOSE CORREA E SILVA Endereço: RUA C, 18, AREÃO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78010-335 Nome: FELIPE SOGNO PEREIRA Endereço: MESTRE DE 

ALBERTINO, 95, ED. TOPÁZIO, DUQUE DE CAXIAS II, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-356 A presente carta, extraída dos autos da RECLAMAÇÃO 

abaixo-identificada, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, 

na qualidade de parte requerente, para manifestar nos autos 

especificados, conforme DECISÃO e documentos que se encontram 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo descritas. 

PROCESSO N. 1009750-62.2019.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 

15.225,00 ESPÉCIE: [Indenização por Dano Moral]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) REQUERENTE: HELLEN CRISTINA 

TEODORO DOS SANTOS, DENYS JOSE CORREA E SILVA, FELIPE SOGNO 

PEREIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FELIPE SOGNO PEREIRA 

REQUERIDO: CARLOS HENRIQUE LOUREIRO GRANJA, MIC - MARKETING 

INTEGRACAO E CULTURA LTDA - EPP CUIABÁ, 31 de janeiro de 2020. 

(Assinado Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de 

Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014090-49.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CECILIO PAES DA CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Itamar Lima da Silva OAB - MT14828-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo à INTIMAÇÃO DAS PARTES na pessoa de seu advogado para 

tomar conhecimento da SENTENÇA proferida nos presentes autos, ficando 

ciente que, caso queira, poderá propor recurso no prazo de 10 (dez) dias, 

contados da intimação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015299-53.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PAULA DE SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAM BARBOSA DE MOURA OAB - MT0011440A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

Procedo à INTIMAÇÃO DAS PARTES na pessoa de seu advogado para 

tomar conhecimento da SENTENÇA proferida nos presentes autos, ficando 

ciente que, caso queira, poderá propor recurso no prazo de 10 (dez) dias, 

contados da intimação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014273-20.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JUCYLMA MARIA SILVA TRENTIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO SILVA TEODORO BORGES OAB - MT12742-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) Requerente: Nome: JUCYLMA 

MARIA SILVA TRENTIN Endereço: AVENIDA BOSQUE DA SAÚDE, - DE 

163/164 AO FIM, BOSQUE DA SAÚDE, CUIABÁ - MT - CEP: 78050-070 A 

presente carta, extraída dos autos da RECLAMAÇÃO abaixo-identificada, 

tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de parte 

requerente, do inteiro teor da r. sentença, vinculada disponível no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 

1014273-20.2019.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 10.000,00 ESPÉCIE: 

[Atraso de vôo]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

REQUERENTE: JUCYLMA MARIA SILVA TRENTIN ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: FABIO SILVA TEODORO BORGES REQUERIDO: GOL 

LINHAS AEREAS S.A. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O recurso será 

interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença, por 

petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do recorrente. 2. 

É necessária a assistência de Advogado ou Defensor Público para 

interpor Recurso Inominado. CUIABÁ, 31 de janeiro de 2020. (Assinado 

Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005526-81.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAN DIAS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOCINEY ARRUDA DA CRUZ OAB - MT21605/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JASSON SOUZA DA SILVA (REQUERIDO)

JASSON SOUZA DA SILVA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO À(o) Requerente: 

Nome: WILLIAN DIAS DE OLIVEIRA Endereço: RUA TRÊS, 529, Rua, Três n 

529, Quadra 26 Bairro Osmar Cabral, OSMAR CABRAL, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78093-565 Senhor(a) WILLIAN DIAS DE OLIVEIRA: A presente carta, 

referente ao processo abaixo identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO 

de Vossa Senhoria na qualidade de parte requerente, para comparecer à 

Audiência Designada, conforme despacho e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo descritas. 

PROCESSO N. 1005526-81.2019.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 

16.000,00 ESPÉCIE: [Indenização por Dano Material, Indenização por Dano 

Moral]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 17/03/2020 Hora: 

09:20 REQUERENTE: WILLIAN DIAS DE OLIVEIRA Advogado do(a) 

REQUERENTE: JOCINEY ARRUDA DA CRUZ - MT21605/O REQUERIDO(A): 

JASSON SOUZA DA SILVA e outros DESPACHO/DECISÃO: “” 

ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à audiência designada e não 

sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará na 

extinção e arquivamento do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

ATENÇÃO: LOCAL DA AUDIÊNCIA: As audiências de conciliação serão 

realizadas no seguinte endereço: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA 

CAPITAL. Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro Duque de 

Caxias I, Cuiabá-MT, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada-BIM. CUIABÁ, 31 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular, com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010307-49.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON ALVES LEMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Herlen Cristine Pereira Koch OAB - MT8428-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

Procedo à INTIMAÇÃO DAS PARTES na pessoa de seu advogado para 

tomar conhecimento da SENTENÇA proferida nos presentes autos, ficando 

ciente que, caso queira, poderá propor recurso no prazo de 10 (dez) dias, 

contados da intimação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004082-76.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA PIRES DE SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACKSON DOUGLAS BOABAID DE SOUZA OAB - MT20201-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IBI PROMOTORA DE VENDAS LTDA. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1004082-76.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:VERA LUCIA 

PIRES DE SANTANA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MACKSON 

DOUGLAS BOABAID DE SOUZA POLO PASSIVO: IBI PROMOTORA DE 

VENDAS LTDA. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

8ª JEC Data: 17/03/2020 Hora: 09:40 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 31 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021581-10.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO PATRICK MARCELINO DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO JOSE DOS SANTOS OAB - MT16263-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MG76696-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO À(o) Requerido: 

Nome: TIM CELULAR S.A. Endereço: Av.Brasilia, 146, Loja 272, Bloco B 1 

Piso, jardim das americas, CUIABÁ - MT - CEP: 78060-200 Senhor(a) TIM 

CELULAR S.A.: A presente carta, referente ao processo abaixo 

identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na 

qualidade de parte requerida, para comparecer à Audiência Designada, 

conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 

1021581-10.2019.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 73,90 ESPÉCIE: 

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 8ª JEC Data: 17/03/2020 Hora: 09:30 REQUERENTE: 

LEONARDO PATRICK MARCELINO DA CRUZ Advogado do(a) 

REQUERENTE: FABIO JOSE DOS SANTOS - MT16263-O REQUERIDO: TIM 

CELULAR S.A. Advogado do(a) REQUERIDO: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - MG76696-O DESPACHO/DECISÃO: “” ADVERTÊNCIA(S): 1. 

Não comparecendo à audiência designada, ou comparecendo e 

recusando-se a depor, a parte intimada para o fim de prestar depoimento 

pessoal, fica sujeita à pena de confissão, presumindo-se verdadeiros os 

fatos contra ela alegados (art. 385, § 1º do CPC). 2. As eventuais 

justificativas de impossibilidade de comparecimento deverão ser 

apresentadas até a abertura da audiência, respondendo a parte que der 

causa ao adiamento pelas respectivas despesas (art. 362 e §§ do CPC). 

3. Nessa audiência as partes deverão se fazer acompanhar de seus 

advogados/Defensores Públicos, oportunidade em que será buscada a 

composição entre as partes. A ausência injustificada de qualquer das 

partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do §8º, ambos do art. 

334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

ATENÇÃO: LOCAL DA AUDIÊNCIA: As audiências de conciliação serão 

realizadas no seguinte endereço: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA 

CAPITAL. Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro Duque de 

Caxias I, Cuiabá-MT, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada-BIM. CUIABÁ, 31 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

RAUL KOSZUOSKI JUNIOR Gestor de Secretaria OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular, com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021581-10.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO PATRICK MARCELINO DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO JOSE DOS SANTOS OAB - MT16263-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MG76696-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO À(o) Requerente: 

Nome: LEONARDO PATRICK MARCELINO DA CRUZ Endereço: RUA DOS 

PARDAIS, PARQUE OHARA, CUIABÁ - MT - CEP: 78080-370 Senhor(a) 

LEONARDO PATRICK MARCELINO DA CRUZ: A presente carta, referente 

ao processo abaixo identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de 

Vossa Senhoria na qualidade de parte requerente, para comparecer à 

Audiência Designada, conforme despacho e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo descritas. 

PROCESSO N. 1021581-10.2019.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 73,90 

ESPÉCIE: [Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 17/03/2020 Hora: 

09:30 REQUERENTE: LEONARDO PATRICK MARCELINO DA CRUZ 

Advogado do(a) REQUERENTE: FABIO JOSE DOS SANTOS - MT16263-O 

REQUERIDO(A): TIM CELULAR S.A. DESPACHO/DECISÃO: “” 

ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à audiência designada e não 

sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará na 

extinção e arquivamento do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 
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processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

ATENÇÃO: LOCAL DA AUDIÊNCIA: As audiências de conciliação serão 

realizadas no seguinte endereço: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA 

CAPITAL. Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro Duque de 

Caxias I, Cuiabá-MT, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada-BIM. CUIABÁ, 31 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular, com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001099-07.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO DO CARMO - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO FELIPE OLIVEIRA DO CARMO OAB - MT15229-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM S/A (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) Requerente: Nome: JOAO DO 

CARMO - ME Endereço: RUA CORONEL BENEDITO LEITE, 705, - ATÉ 

890/891, CENTRO SUL, CUIABÁ - MT - CEP: 78020-110 A presente carta, 

extraída dos autos da RECLAMAÇÃO abaixo-identificada, tem por 

finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de parte 

requerente, para manifestar nos autos especificados, conforme DECISÃO 

e documentos que se encontram disponíveis no Portal de Serviços do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso 

seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 1001099-07.2020.8.11.0001 

VALOR DA CAUSA: R$ 10.000,00 ESPÉCIE: [Indenização por Dano Moral, 

Indenização por Dano Moral, Rescisão do contrato e devolução do 

dinheiro]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) AUTOR: 

JOAO DO CARMO - ME ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JOAO FELIPE 

OLIVEIRA DO CARMO REU: TIM S/A CUIABÁ, 31 de janeiro de 2020. 

(Assinado Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de 

Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1018877-24.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL OITO DE ABRIL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AUGUSTO CEZAR DE AQUINO TAQUES OAB - MT12026-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIO CEZAR SOUZA MAGALHAES (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) Requerente: Nome: CONDOMINIO 

RESIDENCIAL OITO DE ABRIL Endereço: AVENIDA OITO DE ABRIL, 331, 

JOSÉ PINTO, CUIABÁ - MT - CEP: 78025-340 A presente carta, extraída 

dos autos da RECLAMAÇÃO abaixo-identificada, tem por finalidade a 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de parte requerente, para 

apresentar documentos, no prazo de 15 (quinze) dias, conforme 

DESPACHO proferido nestes autos e disponível no Portal de Serviços do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso 

seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 1018877-24.2019.8.11.0001 

VALOR DA CAUSA: R$ 4.186,88 ESPÉCIE: [Liquidação / Cumprimento / 

Execução]->EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) DESPACHO: 

anexo EXEQUENTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL OITO DE ABRIL 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: AUGUSTO CEZAR DE AQUINO 

TAQUES EXECUTADO: JULIO CEZAR SOUZA MAGALHAES CUIABÁ, 31 

de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER 

LOUREIRO Gestora de Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002604-67.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS DA SILVA CHUMAER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALINE MAIZA KESSLER DOS SANTOS OAB - MT18288-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Procedo à INTIMAÇÃO DAS PARTES na pessoa de seu advogado para 

tomar conhecimento da SENTENÇA proferida nos presentes autos, ficando 

ciente que, caso queira, poderá propor recurso no prazo de 10 (dez) dias, 

contados da intimação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006669-08.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

STEPHANY CRISTINA PERNET SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESTEVAO NOBRE QUIRINO OAB - RO9658 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCARD ELO PARTICIPACOES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT16940-A (ADVOGADO(A))

 

Procedo à INTIMAÇÃO DAS PARTES na pessoa de seu advogado para 

tomar conhecimento da SENTENÇA proferida nos presentes autos, ficando 

ciente que, caso queira, poderá propor recurso no prazo de 10 (dez) dias, 

contados da intimação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004092-23.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JESSYCA REGIANNE DE ARRUDA PINTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1004092-23.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JESSYCA 

REGIANNE DE ARRUDA PINTO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES POLO PASSIVO: SKY SERVIÇOS 

DE BANDA LARGA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 8ª JEC Data: 17/03/2020 Hora: 09:50 , no endereço: RUA 

TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 31 de janeiro de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013502-42.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JUNIOR ALVES DE FIGUEIREDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

JADILTON ARAUJO SANTANA OAB - MT18646-E (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo à INTIMAÇÃO DAS PARTES na pessoa de seu advogado para 

tomar conhecimento da SENTENÇA proferida nos presentes autos, ficando 

ciente que, caso queira, poderá propor recurso no prazo de 10 (dez) dias, 

contados da intimação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005477-40.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GIACOMO LUIZ TONIAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO AUGUSTO MOTTA SOARES OAB - MT18555-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOCIEDADE MATOGROSSENSE DE ASSINTENCIA EM MEDICINA INTERNA 

LTDA (REQUERIDO)

QUALYCARE SERVICOS DE SAUDE E ATENDIMENTO DOMICILIAR LTDA 

(REQUERIDO)

PROX PARTICIPACOES LTDA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) Requerente: Nome: GIACOMO 

LUIZ TONIAL Endereço: AVENIDA VEREADOR JULIANO DA COSTA 

MARQUES, 877, Bloco D, apartamento 2302, JARDIM ACLIMAÇÃO, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78050-253 A presente carta, extraída dos autos da 

RECLAMAÇÃO abaixo-identificada, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de 

Vossa Senhoria, na qualidade de parte requerente, para manifestar nos 

autos especificados, conforme DECISÃO e documentos que se encontram 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo descritas. 

PROCESSO N. 1005477-40.2019.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 

21.546,20 ESPÉCIE: [Indenização por Dano Moral]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) REQUERENTE: GIACOMO LUIZ TONIAL 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCELO AUGUSTO MOTTA 

SOARES REQUERIDO: QUALYCARE SERVICOS DE SAUDE E 

ATENDIMENTO DOMICILIAR LTDA, SOCIEDADE MATOGROSSENSE DE 

ASSINTENCIA EM MEDICINA INTERNA LTDA, PROX PARTICIPACOES LTDA 

CUIABÁ, 31 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) GEZIELY 

GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019311-13.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SOELY CRUDE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADILSON LEITE PAESANO OAB - MT3772/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) Requerente: Nome: SOELY CRUDE 

Endereço: RUA DOIS, 21, RESIDENCIAL COXIPÓ, CUIABÁ - MT - CEP: 

78090-284 A presente carta, extraída dos autos da RECLAMAÇÃO 

abaixo-identificada, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, 

na qualidade de parte requerente, para manifestar nos autos 

especificados, conforme DECISÃO e documentos que se encontram 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo descritas. 

PROCESSO N. 1019311-13.2019.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 

6.399,90 ESPÉCIE: [DIREITO DO CONSUMIDOR, Abatimento proporcional do 

preço, Indenização por Dano Moral]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) REQUERENTE: SOELY CRUDE ADVOGADO(S) DO 
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RECLAMANTE: ADILSON LEITE PAESANO REQUERIDO: EB COMERCIO DE 

ELETRODOMESTICOS LTDA CUIABÁ, 31 de janeiro de 2020. (Assinado 

Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003659-19.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IZIDIO SOUSA QUEROZ JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL FERNANDES TEIXEIRA OAB - MT36891-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) Requerente: Nome: IZIDIO SOUSA 

QUEROZ JUNIOR Endereço: AVENIDA GOVERNADOR DANTE MARTINS DE 

OLIVEIRA, 4300, - LADO ÍMPAR, CARUMBÉ, CUIABÁ - MT - CEP: 

78050-700 A presente carta, extraída dos autos da RECLAMAÇÃO 

abaixo-identificada, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, 

na qualidade de parte requerente, para apresentar documentos, no prazo 

de 15 (quinze) dias, conforme DESPACHO proferido nestes autos e 

disponível no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo descritas. 

PROCESSO N. 1003659-19.2020.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 

6.177,14 ESPÉCIE: [DIREITO DO CONSUMIDOR, Fornecimento de Energia 

Elétrica, Cobrança indevida de ligações]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) DESPACHO: anexo REQUERENTE: IZIDIO SOUSA 

QUEROZ JUNIOR ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: DANIEL FERNANDES 

TEIXEIRA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A CUIABÁ, 31 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular, com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019819-56.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SUZILENE SILVA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE GOMES DE OLIVEIRA OAB - MT25041/O (ADVOGADO(A))

ALEXANDRE IAQUINTO MATEUS OAB - MT15383-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO À(o) Requerente: 

Nome: SUZILENE SILVA DE ALMEIDA Endereço: Rua S, 8, 1° de março, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78000-001 Senhor(a) SUZILENE SILVA DE ALMEIDA: 

A presente carta, referente ao processo abaixo identificado, tem por 

finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte 

requerente, para comparecer à Audiência Designada, conforme despacho 

e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

abaixo descritas. PROCESSO N. 1019819-56.2019.8.11.0001 VALOR DA 

CAUSA: R$ 10.355,70 ESPÉCIE: [INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: PAUTA CONCENTRADA 

Data: 31/01/2020 Hora: 12:00 REQUERENTE: SUZILENE SILVA DE 

ALMEIDA Advogados do(a) REQUERENTE: FELIPE GOMES DE OLIVEIRA - 

MT25041/O, ALEXANDRE IAQUINTO MATEUS - MT15383-O 

REQUERIDO(A): TIM CELULAR S.A. DESPACHO/DECISÃO: “” 

ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à audiência designada e não 

sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará na 

extinção e arquivamento do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

ATENÇÃO: LOCAL DA AUDIÊNCIA: As audiências de conciliação serão 

realizadas no seguinte endereço: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA 

CAPITAL. Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro Duque de 

Caxias I, Cuiabá-MT, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada-BIM. CUIABÁ, 9 de dezembro de 2019. (Assinado Digitalmente) 

GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular, com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016027-94.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VISUAL FORMATURAS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIOVANE GUALBERTO DE ALMEIDA OAB - MT17809-O (ADVOGADO(A))

BRUNO FELIPE MONTEIRO COELHO OAB - MT14559-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCILEI PINHEIRO FERREIRA ATAIDES (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) Requerente: Nome: VISUAL 

FORMATURAS LTDA - ME Endereço: Rua 13, Lote 15/16, Quadra 18, 

Jardim Morada dos Nobres, CUIABÁ - MT - CEP: 78068-090 A presente 

carta, extraída dos autos da RECLAMAÇÃO abaixo-identificada, tem por 

finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de parte 

requerente, do inteiro teor da r. sentença, vinculada disponível no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 

1016027-94.2019.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 7.671,69 ESPÉCIE: 

[Inadimplemento]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

REQUERENTE: VISUAL FORMATURAS LTDA - ME ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: GIOVANE GUALBERTO DE ALMEIDA, BRUNO FELIPE 

MONTEIRO COELHO REQUERIDO: LUCILEI PINHEIRO FERREIRA ATAIDES 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O recurso será interposto no prazo de dez 

dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, da qual 

constarão as razões e o pedido do recorrente. 2. É necessária a 

assistência de Advogado ou Defensor Público para interpor Recurso 

Inominado. CUIABÁ, 31 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular, com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004099-15.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LEIDINHA MARIA DOS SANTOS SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1004099-15.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:LEIDINHA MARIA 

DOS SANTOS SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULA ARAUJO 

COSTA POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 17/03/2020 

Hora: 10:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 31 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014569-42.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE CAMARGO LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELICA SILVA RODRIGUES OAB - MT22939/O (ADVOGADO(A))

DANIELLA FERNANDA AMARAL SEGUNDO OAB - MT13867/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Procedo à INTIMAÇÃO DAS PARTES na pessoa de seu advogado para 

tomar conhecimento da SENTENÇA proferida nos presentes autos, ficando 

ciente que, caso queira, poderá propor recurso no prazo de 10 (dez) dias, 

contados da intimação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006277-68.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

TAMIRES DA SILVA ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

JADILTON ARAUJO SANTANA OAB - MT18646-E (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo à INTIMAÇÃO DAS PARTES na pessoa de seu advogado para 

tomar conhecimento da SENTENÇA proferida nos presentes autos, ficando 

ciente que, caso queira, poderá propor recurso no prazo de 10 (dez) dias, 

contados da intimação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016453-09.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

V H E R CURSOS EDUCACIONAIS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO DOUGLAS DE ALMEIDA GONCALVES OAB - MT17574-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISLENE ALMEIDA DA SILVA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) Requerente: Nome: V H E R 

CURSOS EDUCACIONAIS LTDA - EPP Endereço: AVENIDA BRASIL, 08, Qd 

12, CONJUNTO RESIDENCIAL JONAS PINHEIRO, CUIABÁ - MT - CEP: 

78057-220 A presente carta, extraída dos autos da RECLAMAÇÃO 

abaixo-identificada, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, 

na qualidade de parte requerente, para manifestar nos autos 

especificados, conforme DECISÃO e documentos que se encontram 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo descritas. 

PROCESSO N. 1016453-09.2019.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 

6.697,60 ESPÉCIE: [DIREITO CIVIL, Espécies de Contratos]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) REQUERENTE: V H 

E R CURSOS EDUCACIONAIS LTDA - EPP ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: ROBERTO DOUGLAS DE ALMEIDA GONCALVES 

REQUERIDO: FRANCISLENE ALMEIDA DA SILVA CUIABÁ, 31 de janeiro de 

2020. (Assinado Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de 

Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106693/2/2020 Página 434 de 473



o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013579-51.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANAIR DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MOREIRA LEITE NOGUEIRA OAB - MT9943-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo à INTIMAÇÃO DAS PARTES na pessoa de seu advogado para 

tomar conhecimento da SENTENÇA proferida nos presentes autos, ficando 

ciente que, caso queira, poderá propor recurso no prazo de 10 (dez) dias, 

contados da intimação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011336-37.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

STUDIO S FORMATURAS EIRELI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFERSON HENRIQUE TEIXEIRA DE CASTRO OAB - MT18666-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARIANE PEREIRA PIMENTA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) Requerente: Nome: STUDIO S 

FORMATURAS EIRELI Endereço: RUA MIRANDA REIS, 328f, POÇÃO, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78015-640 A presente carta, extraída dos autos da 

RECLAMAÇÃO abaixo-identificada, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de 

Vossa Senhoria, na qualidade de parte requerente, para manifestar nos 

autos especificados, conforme DECISÃO e documentos que se encontram 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo descritas. 

PROCESSO N. 1011336-37.2019.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 

2.352,51 ESPÉCIE: [Correção Monetária]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) REQUERENTE: STUDIO S FORMATURAS EIRELI 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JEFERSON HENRIQUE TEIXEIRA DE 

CASTRO REQUERIDO: ARIANE PEREIRA PIMENTA CUIABÁ, 31 de janeiro 

de 2020. (Assinado Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora 

de Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014763-42.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO CARMO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO FELICIO GARCIA OAB - MT7297-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VINICIUS GABRIEL FRAZAO DE ALMEIDA E CRUZ (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) Requerente: Nome: CARLOS 

ALBERTO CARMO Endereço: RUA LEBLON, 220, JARDIM GUANABARA, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78010-660 A presente carta, extraída dos autos da 

RECLAMAÇÃO abaixo-identificada, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de 

Vossa Senhoria, na qualidade de parte requerente, para manifestar nos 

autos especificados, conforme DECISÃO e documentos que se encontram 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo descritas. 

PROCESSO N. 1014763-42.2019.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 980,00 

ESPÉCIE: [Acidente de Trânsito]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) REQUERENTE: CARLOS ALBERTO CARMO ADVOGADO(S) 

DO RECLAMANTE: MARCELO FELICIO GARCIA REQUERIDO: VINICIUS 

GABRIEL FRAZAO DE ALMEIDA E CRUZ CUIABÁ, 31 de janeiro de 2020. 

(Assinado Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de 

Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014889-92.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LEISIANY DAYRA SOARES DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Procedo à INTIMAÇÃO DAS PARTES na pessoa de seu advogado para 

tomar conhecimento da SENTENÇA proferida nos presentes autos, ficando 

ciente que, caso queira, poderá propor recurso no prazo de 10 (dez) dias, 

contados da intimação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011467-12.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO DA SILVA PRADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) Requerente: Nome: FABIO DA 

SILVA PRADO Endereço: RUA QUARENTA E OITO, 30, SÃO JOÃO DEL 

REY, CUIABÁ - MT - CEP: 78093-418 A presente carta, extraída dos autos 

da RECLAMAÇÃO abaixo-identificada, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de 

Vossa Senhoria, na qualidade de parte requerente, para manifestar nos 

autos especificados, conforme DECISÃO e documentos que se encontram 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo descritas. 

PROCESSO N. 1011467-12.2019.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 

1.147,08 ESPÉCIE: [Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) REQUERENTE: 

FABIO DA SILVA PRADO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: THIAGO 

SANTANA SILVA REQUERIDO: CLARO S.A. CUIABÁ, 31 de janeiro de 

2020. (Assinado Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de 

Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010866-06.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO CARNEIRO DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINA SANTANA DE OLIVEIRA OAB - MT9879-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) Requerente: Nome: JOAO 

CARNEIRO DE LIMA Endereço: RUA SEM DENOMINAÇÃO, 8, COOPHEMA, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78085-000 A presente carta, extraída dos autos da 

RECLAMAÇÃO abaixo-identificada, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de 

Vossa Senhoria, na qualidade de parte requerente, para manifestar nos 

autos especificados, conforme DECISÃO e documentos que se encontram 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo descritas. 

PROCESSO N. 1010866-06.2019.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 

19.140,00 ESPÉCIE: [DIREITO DO CONSUMIDOR, Fornecimento de Energia 

Elétrica]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

REQUERENTE: JOAO CARNEIRO DE LIMA ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: MARINA SANTANA DE OLIVEIRA REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A CUIABÁ, 31 de janeiro 

de 2020. (Assinado Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora 

de Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009139-12.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE RENATA GALDINO (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINE MARTELLI OAB - MT23062-O (ADVOGADO(A))

MAYARA MARTELLI OAB - MT27246/O (ADVOGADO(A))

JAQUELINE PIOVESAN OAB - MT23046-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAGSEGURO INTERNET LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) Requerente: Nome: CRISTIANE 

RENATA GALDINO Endereço: AVENIDA IPIRANGA, 450, Condomínio Via 

Ipiranga, GOIABEIRAS, CUIABÁ - MT - CEP: 78032-035 A presente carta, 

extraída dos autos da RECLAMAÇÃO abaixo-identificada, tem por 

finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de parte 

requerente, para manifestar nos autos especificados, conforme DECISÃO 

e documentos que se encontram disponíveis no Portal de Serviços do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso 

seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 1009139-12.2019.8.11.0001 

VALOR DA CAUSA: R$ 10.000,00 ESPÉCIE: [DIREITO DO CONSUMIDOR, 

Indenização por Dano Moral]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) INTERESSADO: CRISTIANE RENATA GALDINO 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JAQUELINE PIOVESAN, MARINE 

MARTELLI, MAYARA MARTELLI REQUERIDO: PAGSEGURO INTERNET 

LTDA CUIABÁ, 31 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) GEZIELY 
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GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013564-82.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS LARRANHAGAS MAMEDES (REQUERENTE)

ERIKA LARRANHAGAS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Procedo à INTIMAÇÃO DAS PARTES na pessoa de seu advogado para 

tomar conhecimento da SENTENÇA proferida nos presentes autos, ficando 

ciente que, caso queira, poderá propor recurso no prazo de 10 (dez) dias, 

contados da intimação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011107-77.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO HENRIQUE REGINATO OAB - MT0016639A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) Requerente: Nome: JOSE CARLOS 

DA SILVA Endereço: AVENIDA HISTORIADOR RUBENS DE MENDONÇA, - 

DE 1207/1208 A 5100/5101, BOSQUE DA SAÚDE, CUIABÁ - MT - CEP: 

78000-000 A presente carta, extraída dos autos da RECLAMAÇÃO 

abaixo-identificada, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, 

na qualidade de parte requerente, para manifestar nos autos 

especificados, conforme DECISÃO e documentos que se encontram 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo descritas. 

PROCESSO N. 1011107-77.2019.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 

13.000,00 ESPÉCIE: [Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em 

Cadastro de Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) REQUERENTE: JOSE CARLOS DA SILVA ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: FABIO HENRIQUE REGINATO REQUERIDO: VIVO S.A. 

CUIABÁ, 31 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) GEZIELY 

GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010283-21.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS FERNANDO SANTOS COSTA CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Márcio José Negrão Marcelo OAB - MT14599-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IDELMAR DONIZETI GONCALVES FILHO EIRELI (REQUERIDO)

MAGAZINE LUIZA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO AUGUSTO SOUSA MUNIZ OAB - SP203012 (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) Requerente: Nome: LUIS 

FERNANDO SANTOS COSTA CAMPOS Endereço: RUA BENEDITO 

CAETANO, 19 e 20, QUADRA 20, NOVO COLORADO, CUIABÁ - MT - CEP: 

78042-675 A presente carta, extraída dos autos da RECLAMAÇÃO 

abaixo-identificada, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, 

na qualidade de parte requerente, para manifestar nos autos 

especificados, conforme DECISÃO e documentos que se encontram 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo descritas. 

PROCESSO N. 1010283-21.2019.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 

5.248,31 ESPÉCIE: [Indenização por Dano Moral, Rescisão do contrato e 

devolução do dinheiro]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

(436) REQUERENTE: LUIS FERNANDO SANTOS COSTA CAMPOS 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MÁRCIO JOSÉ NEGRÃO MARCELO 

REQUERIDO: MAGAZINE LUIZA S/A, IDELMAR DONIZETI GONCALVES 

FILHO EIRELI CUIABÁ, 31 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular, com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 
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Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011625-67.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

KATIA DE ALMEIDA SAGAZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDNA NUNES CORREA MARQUES OAB - MT10529/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) Requerente: Nome: KATIA DE 

ALMEIDA SAGAZ Endereço: RUA JANIO MAURO, 06, QUADRA 73, NOVO 

PARAISO II, CUIABÁ - MT - CEP: 78058-000 A presente carta, extraída dos 

autos da RECLAMAÇÃO abaixo-identificada, tem por finalidade a 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de parte requerente, para 

manifestar nos autos especificados, conforme DECISÃO e documentos 

que se encontram disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo 

descritas. PROCESSO N. 1011625-67.2019.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: 

R$ 15.154,32 ESPÉCIE: [Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) REQUERENTE: 

KATIA DE ALMEIDA SAGAZ ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EDNA 

NUNES CORREA MARQUES REQUERIDO: VIVO S.A. CUIABÁ, 31 de janeiro 

de 2020. (Assinado Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora 

de Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016281-67.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOSNEY CESAR FERREIRA DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVANA DA SILVA REZENDE OAB - MT25724/O (ADVOGADO(A))

Lemir Feguri OAB - MT10335-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) Requerente: Nome: MARCOSNEY 

CESAR FERREIRA DE CARVALHO Endereço: RUA Três, 26, São Gonçalo, 

Coxipó da Ponte, CUIABÁ - MT - CEP: 78090-730 A presente carta, 

extraída dos autos da RECLAMAÇÃO abaixo-identificada, tem por 

finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de parte 

requerente, para manifestar nos autos especificados, conforme DECISÃO 

e documentos que se encontram disponíveis no Portal de Serviços do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso 

seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 1016281-67.2019.8.11.0001 

VALOR DA CAUSA: R$ 20.164,97 ESPÉCIE: [Inclusão Indevida em 

Cadastro de Inadimplentes, Citação]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) REQUERENTE: MARCOSNEY CESAR FERREIRA DE 

CARVALHO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: SILVANA DA SILVA 

REZENDE, LEMIR FEGURI REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. CUIABÁ, 

31 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER 

LOUREIRO Gestora de Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011143-22.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DEZIRRE DE FRANCA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT13741-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS 

NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

GIZA HELENA COELHO OAB - SP166349-O (ADVOGADO(A))

 

Procedo à INTIMAÇÃO DAS PARTES na pessoa de seu advogado para 

tomar conhecimento da SENTENÇA proferida nos presentes autos, ficando 

ciente que, caso queira, poderá propor recurso no prazo de 10 (dez) dias, 

contados da intimação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000536-13.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

R. G. A. A. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RWLY GWLYT AFONSO ALVES DA SILVA OAB - MT24299/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

G. B. I. L. (REQUERIDO)

T. B. R. D. I. L. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) Requerente: Nome: RWLY GWLYT 

AFONSO ALVES DA SILVA Endereço: RUA VINTE E UM, 04, 

LOTEAMENTO SALVADOR COSTA MARQUES, CUIABÁ - MT - CEP: 
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78091-360 A presente carta, extraída dos autos da RECLAMAÇÃO 

abaixo-identificada, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, 

na qualidade de parte requerente, para manifestar nos autos 

especificados, conforme DECISÃO e documentos que se encontram 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo descritas. 

PROCESSO N. 1000536-13.2020.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: 0,00 

ESPÉCIE: [Direito de Imagem]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) REQUERENTE: RWLY GWLYT AFONSO ALVES DA SILVA 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RWLY GWLYT AFONSO ALVES DA 

SILVA REQUERIDO: GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA., TWITTER BRASIL 

REDE DE INFORMACAO LTDA CUIABÁ, 31 de janeiro de 2020. (Assinado 

Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005706-97.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON DA SILVA MARTINS JUNIOR 71053042191 (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE FELIX DOS SANTOS OAB - MT25065-O (ADVOGADO(A))

JOÃO GABRIEL SILVA TIRAPELLE OAB - MT10455-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KETYLLEN DA SILVA FERREIRA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) Requerente: Nome: NELSON DA 

SILVA MARTINS JUNIOR 71053042191 Endereço: RUA S, (S CRUZ II), 

SANTA CRUZ II, CUIABÁ - MT - CEP: 78077-110 A presente carta, extraída 

dos autos da RECLAMAÇÃO abaixo-identificada, tem por finalidade a 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de parte requerente, para 

manifestar nos autos especificados, conforme DECISÃO e documentos 

que se encontram disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo 

descritas. PROCESSO N. 1005706-97.2019.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: 

R$ 2.854,95 ESPÉCIE: [Nota Promissória]->EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL (159) EXEQUENTE: NELSON DA SILVA MARTINS JUNIOR 

71053042191 ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FELIPE FELIX DOS 

SANTOS, JOÃO GABRIEL SILVA TIRAPELLE EXECUTADO: KETYLLEN DA 

SILVA FERREIRA CUIABÁ, 31 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular, com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007966-50.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

KLAIRE INGRID FERRAZ GASPAROTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIANY GOMES NASCIMENTO OAB - MT25727-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) Requerente: Nome: KLAIRE INGRID 

FERRAZ GASPAROTO Endereço: RUA NOSSA SENHORA DA GUIA, 701, 

EDIFICIO BRISAS DO PARQUE, JARDIM SANTA MARTA, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-605 A presente carta, extraída dos autos da RECLAMAÇÃO 

abaixo-identificada, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, 

na qualidade de parte requerente, do inteiro teor da r. sentença, vinculada 

disponível no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo descritas. 

PROCESSO N. 1007966-50.2019.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 

21.518,00 ESPÉCIE: [Indenização por Dano Material, Indenização por Dano 

Moral, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]->PROCEDIMENTO 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) REQUERENTE: KLAIRE INGRID 

FERRAZ GASPAROTO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: TATIANY 

GOMES NASCIMENTO REQUERIDO: VIA VAREJO S/A ADVERTÊNCIAS À 

PARTE: 1. O recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da 

ciência da sentença, por petição escrita, da qual constarão as razões e o 

pedido do recorrente. 2. É necessária a assistência de Advogado ou 

Defensor Público para interpor Recurso Inominado. CUIABÁ, 31 de janeiro 

de 2020. (Assinado Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora 

de Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018418-22.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DARCIANA MAGDA DARIVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO GASPAR DA SILVA OAB - MT24798-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO À(o) Requerido: 

Nome: SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA Endereço: CENTRO EMPRESARIAL 

NAÇÕES UNIDAS, 12901, AVENIDA DAS NAÇÕES UNIDAS 12901, 

BROOKLIN PAULISTA, SÃO PAULO - SP - CEP: 04578-910 Senhor(a) SKY 

BRASIL SERVIÇOS LTDA: A presente carta, referente ao processo abaixo 

identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na 

qualidade de parte requerida, para comparecer à Audiência Designada, 

conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 

1018418-22.2019.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 10.000,00 ESPÉCIE: 

[Atos Unilaterais]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 

17/03/2020 Hora: 10:10 REQUERENTE: DARCIANA MAGDA DARIVA 

Advogado do(a) REQUERENTE: MARCOS ANTONIO GASPAR DA SILVA - 

MT24798-O REQUERIDO: SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA 

DESPACHO/DECISÃO: “” ADVERTÊNCIA(S): 1. Não comparecendo à 

audiência designada, ou comparecendo e recusando-se a depor, a parte 

intimada para o fim de prestar depoimento pessoal, fica sujeita à pena de 

confissão, presumindo-se verdadeiros os fatos contra ela alegados (art. 

385, § 1º do CPC). 2. As eventuais justificativas de impossibilidade de 

comparecimento deverão ser apresentadas até a abertura da audiência, 

respondendo a parte que der causa ao adiamento pelas respectivas 

despesas (art. 362 e §§ do CPC). 3. Nessa audiência as partes deverão 

se fazer acompanhar de seus advogados/Defensores Públicos, 

oportunidade em que será buscada a composição entre as partes. A 

ausência injustificada de qualquer das partes acarretará a aplicação de 

multa, nos termos do §8º, ambos do art. 334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, 

s) citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. ATENÇÃO: LOCAL DA AUDIÊNCIA: As 

audiências de conciliação serão realizadas no seguinte endereço: CEJUSC 

DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL. Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro Duque de Caxias I, Cuiabá-MT, na lateral do 44º 

Batalhão de Infantaria Motorizada-BIM. CUIABÁ, 31 de janeiro de 2020. 

(Assinado Digitalmente) RAUL KOSZUOSKI JUNIOR Gestor de Secretaria 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003905-15.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANE GARCIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIANE GARCIA DA SILVA OAB - MT22289/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MINAS GERAIS EDUCACAO SA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) Requerente: Nome: TATIANE 

GARCIA DA SILVA Endereço: RUA AGUAPÉ, 203, BLOCO 29, 

RESIDENCIAL SÃO CARLOS, CUIABÁ - MT - CEP: 78051-020 A presente 

carta, extraída dos autos da RECLAMAÇÃO abaixo-identificada, tem por 

finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de parte 

requerente, para manifestar nos autos especificados, conforme DECISÃO 

e documentos que se encontram disponíveis no Portal de Serviços do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso 

seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 1003905-15.2020.8.11.0001 

VALOR DA CAUSA: R$ 21.056,00 ESPÉCIE: [DIREITO DO CONSUMIDOR, 

Estabelecimentos de Ensino, Indenização por Dano Moral]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) REQUERENTE: 

TATIANE GARCIA DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: TATIANE 

GARCIA DA SILVA REQUERIDO: MINAS GERAIS EDUCACAO SA CUIABÁ, 

31 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER 

LOUREIRO Gestora de Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012035-28.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA DANIELA TEIXEIRA GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MATEUS CASSIO LOPES DE LIMA OAB - MT19495-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo à INTIMAÇÃO DAS PARTES na pessoa de seu advogado para 

tomar conhecimento da SENTENÇA proferida nos presentes autos, ficando 

ciente que, caso queira, poderá propor recurso no prazo de 10 (dez) dias, 

contados da intimação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003842-87.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:
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JOMANA FARES OKDE AMARAL EIRELI - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DJALMA JOSE ALVES NETO OAB - MT0019141A (ADVOGADO(A))

RAUL JOSE ALVES AMARAL OAB - MT25114/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) Requerente: Nome: JOMANA 

FARES OKDE AMARAL EIRELI - ME Endereço: RUA ALBERTO VELHO 

MOREIRA, 66, BANDEIRANTES, CUIABÁ - MT - CEP: 78010-180 A presente 

carta, extraída dos autos da RECLAMAÇÃO abaixo-identificada, tem por 

finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de parte 

requerente, para manifestar nos autos especificados, conforme DECISÃO 

e documentos que se encontram disponíveis no Portal de Serviços do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso 

seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 1003842-87.2020.8.11.0001 

VALOR DA CAUSA: R$ 14.045,17 ESPÉCIE: [Indenização por Dano Moral]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) AUTOR: JOMANA 

FARES OKDE AMARAL EIRELI - ME ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

RAUL JOSE ALVES AMARAL, DJALMA JOSE ALVES NETO REU: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A CUIABÁ, 

31 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER 

LOUREIRO Gestora de Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010568-14.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DO CARMO ALVES NEPUMOCENO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSA MARIA TEIXEIRA MATTAR OAB - MT6911-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT16940-A (ADVOGADO(A))

 

Procedo à INTIMAÇÃO DAS PARTES na pessoa de seu advogado para 

tomar conhecimento da SENTENÇA proferida nos presentes autos, ficando 

ciente que, caso queira, poderá propor recurso no prazo de 10 (dez) dias, 

contados da intimação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008027-08.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

L.K.F. REIS E CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA REY CARVALHO OAB - MT12590-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CELIA TELMA OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) Requerente: Nome: L.K.F. REIS E 

CIA LTDA - ME Endereço: RUA CANDIDO MARIANO, 506, - ATÉ 887/888, 

CENTRO NORTE, CUIABÁ - MT - CEP: 78005-150 A presente carta, 

extraída dos autos da RECLAMAÇÃO abaixo-identificada, tem por 

finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de parte 

requerente, do inteiro teor da r. sentença, vinculada disponível no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 

1008027-08.2019.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 3.507,64 ESPÉCIE: 

[Compra e Venda]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

REQUERENTE: L.K.F. REIS E CIA LTDA - ME ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: PATRICIA REY CARVALHO REQUERIDO: CELIA TELMA 

OLIVEIRA ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O recurso será interposto no 

prazo de dez dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, 

da qual constarão as razões e o pedido do recorrente. 2. É necessária a 

assistência de Advogado ou Defensor Público para interpor Recurso 

Inominado. CUIABÁ, 31 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular, com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013322-26.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA SOARES BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WARLEN LEMES DA SILVA OAB - MT15085-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

Procedo à INTIMAÇÃO DAS PARTES na pessoa de seu advogado para 

tomar conhecimento da SENTENÇA proferida nos presentes autos, ficando 

ciente que, caso queira, poderá propor recurso no prazo de 10 (dez) dias, 

contados da intimação.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1018631-28.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO GOIABEIRAS TOWER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA MONICA CAMPOS MESQUITA OAB - MT8671-O (ADVOGADO(A))

LEONARDO CAMPOS MESQUITA OAB - MT19640-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMIR STEPHAN FILHO (EXECUTADO)

LUCELIA DE CASTRO STEPHAN (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 
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CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) Requerente: Nome: CONDOMINIO 

GOIABEIRAS TOWER Endereço: Rua Marechal Floriano Peixoto, 1500, 

Cond. Goiabeiras Tower, Duque de Caxias, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-395 A presente carta, extraída dos autos da RECLAMAÇÃO 

abaixo-identificada, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, 

na qualidade de parte requerente, para apresentar documentos, no prazo 

de 15 (quinze) dias, conforme DESPACHO proferido nestes autos e 

disponível no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo descritas. 

PROCESSO N. 1018631-28.2019.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 

3.957,85 ESPÉCIE: [Despesas Condominiais]->EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL (159) DESPACHO: anexo EXEQUENTE: CONDOMINIO 

GOIABEIRAS TOWER ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LEONARDO 

CAMPOS MESQUITA, ANA MONICA CAMPOS MESQUITA EXECUTADO: 

AMIR STEPHAN FILHO, LUCELIA DE CASTRO STEPHAN CUIABÁ, 31 de 

janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO 

Gestora de Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1012273-47.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RONIEL SOUZA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT16773-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo à INTIMAÇÃO DAS PARTES na pessoa de seu advogado para 

tomar conhecimento da SENTENÇA proferida nos presentes autos, ficando 

ciente que, caso queira, poderá propor recurso no prazo de 10 (dez) dias, 

contados da intimação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010005-20.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

KASSIA MARIA DE ARRUDA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

AGLAIR FRANZONI SUZUKI OAB - MT16114-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo à INTIMAÇÃO DAS PARTES na pessoa de seu advogado para 

tomar conhecimento da SENTENÇA proferida nos presentes autos, ficando 

ciente que, caso queira, poderá propor recurso no prazo de 10 (dez) dias, 

contados da intimação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012234-50.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WARLEN LEMES DA SILVA OAB - MT15085-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NATURA COSMÉTICOS S.A (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) Requerente: Nome: CARLOS 

EDUARDO MARTINS Endereço: RUA VINTE, 03, JARDIM FLORIANÓPOLIS, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78055-834 A presente carta, extraída dos autos da 

RECLAMAÇÃO abaixo-identificada, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de 

Vossa Senhoria, na qualidade de parte requerente, do inteiro teor da r. 

sentença, vinculada disponível no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

abaixo descritas. PROCESSO N. 1012234-50.2019.8.11.0001 VALOR DA 

CAUSA: R$ 10.000,00 ESPÉCIE: [Inclusão Indevida em Cadastro de 

Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

REQUERENTE: CARLOS EDUARDO MARTINS ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: WARLEN LEMES DA SILVA REQUERIDO: NATURA 

COSMÉTICOS S.A ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O recurso será interposto 

no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença, por petição 

escrita, da qual constarão as razões e o pedido do recorrente. 2. É 

necessária a assistência de Advogado ou Defensor Público para interpor 

Recurso Inominado. CUIABÁ, 31 de janeiro de 2020. (Assinado 

Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015831-27.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VISUAL FORMATURAS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIOVANE GUALBERTO DE ALMEIDA OAB - MT17809-O (ADVOGADO(A))

BRUNO FELIPE MONTEIRO COELHO OAB - MT14559-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VICTORIA DE ARAUJO SOLON VASCONCELOS (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO À(o) Requerente: 
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Nome: VISUAL FORMATURAS LTDA - ME Endereço: Rua 13, Lote 15/16, 

Quadra 18, Jardim Morada dos Nobres, CUIABÁ - MT - CEP: 78068-090 

Senhor(a) VISUAL FORMATURAS LTDA - ME: A presente carta, referente 

ao processo abaixo identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de 

Vossa Senhoria na qualidade de parte requerente, para comparecer à 

Audiência Designada, conforme despacho e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo descritas. 

PROCESSO N. 1015831-27.2019.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 709,45 

ESPÉCIE: [Inadimplemento]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

(436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 

17/03/2020 Hora: 10:20 REQUERENTE: VISUAL FORMATURAS LTDA - ME 

Advogados do(a) REQUERENTE: BRUNO FELIPE MONTEIRO COELHO - 

MT14559-A, GIOVANE GUALBERTO DE ALMEIDA - MT17809-O 

REQUERIDO(A): VICTORIA DE ARAUJO SOLON VASCONCELOS 

DESPACHO/DECISÃO: “” ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à 

audiência designada e não sendo apresentada justificativa até o inicio da 

audiência, implicará na extinção e arquivamento do processo, nos termos 

do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento 

das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, 

s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos 

pessoais. ATENÇÃO: LOCAL DA AUDIÊNCIA: As audiências de 

conciliação serão realizadas no seguinte endereço: CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL. Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro Duque de Caxias I, Cuiabá-MT, na lateral do 44º 

Batalhão de Infantaria Motorizada-BIM. CUIABÁ, 31 de janeiro de 2020. 

(Assinado Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de 

Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008385-70.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANO DE CAMPOS FIGUEIREDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KLEBER RAMOS DA SILVA OAB - MT23304/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Procedo à INTIMAÇÃO DAS PARTES na pessoa de seu advogado para 

tomar conhecimento da SENTENÇA proferida nos presentes autos, ficando 

ciente que, caso queira, poderá propor recurso no prazo de 10 (dez) dias, 

contados da intimação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010565-59.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LEONICE DE GUSMAO E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA OAB - MT0021129A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATOS COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO AMBROSIO CINTRA OAB - MT8934-O (ADVOGADO(A))

 

Procedo à INTIMAÇÃO DAS PARTES na pessoa de seu advogado para 

tomar conhecimento da SENTENÇA proferida nos presentes autos, ficando 

ciente que, caso queira, poderá propor recurso no prazo de 10 (dez) dias, 

contados da intimação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006417-05.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IMAGEM SERVICOS DE EVENTOS EIRELI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE DE SANDRO NERY FERREIRA OAB - MT5768-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOHNY SAVIUS DE LA ROCHA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO À(o) Requerente: 

Nome: IMAGEM SERVICOS DE EVENTOS EIRELI Endereço: RUA TRINIDAD 

TOBAGO, 100, JARDIM CALIFÓRNIA, CUIABÁ - MT - CEP: 78070-290 

Senhor(a) IMAGEM SERVICOS DE EVENTOS EIRELI: A presente carta, 

referente ao processo abaixo identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO 

de Vossa Senhoria na qualidade de parte requerente, para comparecer à 

Audiência Designada, conforme despacho e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo descritas. 

PROCESSO N. 1006417-05.2019.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 

2.061,94 ESPÉCIE: [Prestação de Serviços]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado 

Sala: 8ª JEC Data: 17/03/2020 Hora: 10:30 REQUERENTE: IMAGEM 

SERVICOS DE EVENTOS EIRELI Advogado do(a) REQUERENTE: 

ALEXANDRE DE SANDRO NERY FERREIRA - MT5768-O REQUERIDO(A): 

JOHNY SAVIUS DE LA ROCHA DESPACHO/DECISÃO: “” 

ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à audiência designada e não 

sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará na 

extinção e arquivamento do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

ATENÇÃO: LOCAL DA AUDIÊNCIA: As audiências de conciliação serão 

realizadas no seguinte endereço: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA 

CAPITAL. Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro Duque de 

Caxias I, Cuiabá-MT, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada-BIM. CUIABÁ, 31 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular, com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 
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prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004121-73.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

KATIA DAMASCENA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAQUEL MARCONDES OAB - MT14214/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1004121-73.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:KATIA 

DAMASCENA DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RAQUEL 

MARCONDES POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 17/03/2020 Hora: 10:40 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 31 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010162-90.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANA BEATRIZ BARBOSA DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILSON ALVES DE LIMA FILHO OAB - MT25519/O (ADVOGADO(A))

RODRIGO PINHEDO HERNANDES OAB - MT19124-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MS COMERCIAL EIRELI - ME (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO À(o) Requerente: 

Nome: ANA BEATRIZ BARBOSA DE ARAUJO Endereço: AVENIDA 

DOUTOR HÉLIO RIBEIRO, 0165, RESIDENCIAL PAIAGUÁS, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78048-250 Senhor(a) ANA BEATRIZ BARBOSA DE ARAUJO: A 

presente carta, referente ao processo abaixo identificado, tem por 

finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte 

requerente, para comparecer à Audiência Designada, conforme despacho 

e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

abaixo descritas. PROCESSO N. 1010162-90.2019.8.11.0001 VALOR DA 

CAUSA: R$ 10.556,20 ESPÉCIE: [DIREITO DO CONSUMIDOR]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 17/03/2020 Hora: 

10:50 REQUERENTE: ANA BEATRIZ BARBOSA DE ARAUJO Advogados 

do(a) REQUERENTE: RODRIGO PINHEDO HERNANDES - MT19124-O, 

WILSON ALVES DE LIMA FILHO - MT25519/O REQUERIDO(A): MS 

COMERCIAL EIRELI - ME DESPACHO/DECISÃO: “” ADVERTÊNCIA(S): 1. O 

não comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. ATENÇÃO: LOCAL DA AUDIÊNCIA: As 

audiências de conciliação serão realizadas no seguinte endereço: CEJUSC 

DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL. Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro Duque de Caxias I, Cuiabá-MT, na lateral do 44º 

Batalhão de Infantaria Motorizada-BIM. CUIABÁ, 31 de janeiro de 2020. 

(Assinado Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de 

Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013273-82.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALVAIR MARIA ALMEIDA AYRES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVO SERGIO FERREIRA MENDES OAB - MT8909-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAIQUE COMERCIO DE MOVEIS E ELETRO EIRELI (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO À(o) Requerente: 

Nome: ALVAIR MARIA ALMEIDA AYRES Endereço: AVENIDA VEREADOR 

JULIANO DA COSTA MARQUES, 877, JARDIM ACLIMAÇÃO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78050-253 Senhor(a) ALVAIR MARIA ALMEIDA AYRES: A presente 

carta, referente ao processo abaixo identificado, tem por finalidade a 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte requerente, para 

comparecer à Audiência Designada, conforme despacho e documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo 

descritas. PROCESSO N. 1013273-82.2019.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: 

R$ 15.833,03 ESPÉCIE: [Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano 

Moral, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]->PROCEDIMENTO 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 17/03/2020 Hora: 11:00 

REQUERENTE: ALVAIR MARIA ALMEIDA AYRES Advogado do(a) 

REQUERENTE: IVO SERGIO FERREIRA MENDES - MT8909-O 

REQUERIDO(A): CAIQUE COMERCIO DE MOVEIS E ELETRO EIRELI 

DESPACHO/DECISÃO: “” ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à 

audiência designada e não sendo apresentada justificativa até o inicio da 

audiência, implicará na extinção e arquivamento do processo, nos termos 

do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento 

das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, 

s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos 

pessoais. ATENÇÃO: LOCAL DA AUDIÊNCIA: As audiências de 

conciliação serão realizadas no seguinte endereço: CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL. Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro Duque de Caxias I, Cuiabá-MT, na lateral do 44º 

Batalhão de Infantaria Motorizada-BIM. CUIABÁ, 31 de janeiro de 2020. 

(Assinado Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de 

Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 
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processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1010371-59.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ARMENIA DE FATIMA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT3756-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo à INTIMAÇÃO DAS PARTES na pessoa de seu advogado para 

tomar conhecimento da SENTENÇA proferida nos presentes autos, ficando 

ciente que, caso queira, poderá propor recurso no prazo de 10 (dez) dias, 

contados da intimação.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1017378-05.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SAMUEL DA SILVA BARRETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAQUELINE PROENCA LARREA MEES OAB - MT13356-O 

(ADVOGADO(A))

GAIA DE SOUZA ARAUJO MENEZES OAB - MT20237-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HOSPITAL JARDIM CUIABA LTDA - ME (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO À(o) Requerente: 

Nome: SAMUEL DA SILVA BARRETO Endereço: RUA BENEDITO 

ESCALANTE, Q04-C12, (LOT VI SADIA), PONTE NOVA, VÁRZEA GRANDE 

- MT - CEP: 78115-510 Senhor(a) SAMUEL DA SILVA BARRETO: A 

presente carta, referente ao processo abaixo identificado, tem por 

finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte 

requerente, para comparecer à Audiência Designada, conforme despacho 

e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

abaixo descritas. PROCESSO N. 1017378-05.2019.8.11.0001 VALOR DA 

CAUSA: R$ 24.446,54 ESPÉCIE: [Prestação de Serviços]->PETIÇÃO CÍVEL 

(241) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 

17/03/2020 Hora: 11:10 REQUERENTE: SAMUEL DA SILVA BARRETO 

Advogados do(a) REQUERENTE: JAQUELINE PROENCA LARREA MEES - 

MT13356-O, GAIA DE SOUZA ARAUJO MENEZES - MT20237-O 

REQUERIDO(A): HOSPITAL JARDIM CUIABA LTDA - ME 

DESPACHO/DECISÃO: “” ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à 

audiência designada e não sendo apresentada justificativa até o inicio da 

audiência, implicará na extinção e arquivamento do processo, nos termos 

do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento 

das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, 

s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos 

pessoais. ATENÇÃO: LOCAL DA AUDIÊNCIA: As audiências de 

conciliação serão realizadas no seguinte endereço: CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL. Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro Duque de Caxias I, Cuiabá-MT, na lateral do 44º 

Batalhão de Infantaria Motorizada-BIM. CUIABÁ, 31 de janeiro de 2020. 

(Assinado Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de 

Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009720-27.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SELISMAR DA SILVA PEREIRA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

AGLAIR FRANZONI SUZUKI OAB - MT16114-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo à INTIMAÇÃO DAS PARTES na pessoa de seu advogado para 

tomar conhecimento da SENTENÇA proferida nos presentes autos, ficando 

ciente que, caso queira, poderá propor recurso no prazo de 10 (dez) dias, 

contados da intimação.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1013919-92.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON DA SILVA MARTINS JUNIOR 71053042191 (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME FONTANA SILVEIRA OAB - MT19851-O (ADVOGADO(A))

JOÃO GABRIEL SILVA TIRAPELLE OAB - MT10455-O (ADVOGADO(A))

FELIPE FELIX DOS SANTOS OAB - MT25065-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAMILA RODRIGUES GOMES (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) Requerente: Nome: NELSON DA 

SILVA MARTINS JUNIOR 71053042191 Endereço: RUA S, (S CRUZ II), 

SANTA CRUZ II, CUIABÁ - MT - CEP: 78077-110 A presente carta, extraída 

dos autos da RECLAMAÇÃO abaixo-identificada, tem por finalidade a 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de parte requerente, para 

manifestar nos autos especificados, conforme DECISÃO e documentos 

que se encontram disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo 

descritas. PROCESSO N. 1013919-92.2019.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: 

R$ 2.200,01 ESPÉCIE: [Nota Promissória]->EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL (159) EXEQUENTE: NELSON DA SILVA MARTINS JUNIOR 

71053042191 ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FELIPE FELIX DOS 

SANTOS, JOÃO GABRIEL SILVA TIRAPELLE, GUILHERME FONTANA 

SILVEIRA EXECUTADO: CAMILA RODRIGUES GOMES CUIABÁ, 31 de 

janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO 

Gestora de Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 
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https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015977-68.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MONICA ASSUNCAO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THEMYSTOCLES NEY DE AZEVEDO DE FIGUEIREDO OAB - MT13655-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMERCIO DE CUIABA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS RICARDI DE SOUZA PIZZATO OAB - MT8566-O 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo à INTIMAÇÃO DAS PARTES na pessoa de seu advogado para 

tomar conhecimento da SENTENÇA proferida nos presentes autos, ficando 

ciente que, caso queira, poderá propor recurso no prazo de 10 (dez) dias, 

contados da intimação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010392-35.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PAMELA LOUISE PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON KRENZLIN BOLL OAB - MT19619-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT14994-A (ADVOGADO(A))

 

Procedo à INTIMAÇÃO DAS PARTES na pessoa de seu advogado para 

tomar conhecimento da SENTENÇA proferida nos presentes autos, ficando 

ciente que, caso queira, poderá propor recurso no prazo de 10 (dez) dias, 

contados da intimação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011081-79.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VISUAL FORMATURAS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIOVANE GUALBERTO DE ALMEIDA OAB - MT17809-O (ADVOGADO(A))

BRUNO FELIPE MONTEIRO COELHO OAB - MT14559-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO BARBOSA (REQUERIDO)

JHENNYFFER MYKAUANE DE SOUZA BARBOSA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO À(o) Requerente: 

Nome: VISUAL FORMATURAS LTDA - ME Endereço: Rua 13, Lote 15/16, 

Quadra 18, Jardim Morada dos Nobres, CUIABÁ - MT - CEP: 78068-090 

Senhor(a) VISUAL FORMATURAS LTDA - ME: A presente carta, referente 

ao processo abaixo identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de 

Vossa Senhoria na qualidade de parte requerente, para comparecer à 

Audiência Designada, conforme despacho e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo descritas. 

PROCESSO N. 1011081-79.2019.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 

1.786,87 ESPÉCIE: [Inadimplemento]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado 

Sala: 8ª JEC Data: 17/03/2020 Hora: 11:20 REQUERENTE: VISUAL 

FORMATURAS LTDA - ME Advogados do(a) REQUERENTE: BRUNO FELIPE 

MONTEIRO COELHO - MT14559-A, GIOVANE GUALBERTO DE ALMEIDA - 

MT17809-O REQUERIDO(A): JHENNYFFER MYKAUANE DE SOUZA 

BARBOSA e outros DESPACHO/DECISÃO: “” ADVERTÊNCIA(S): 1. O não 

comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. ATENÇÃO: LOCAL DA AUDIÊNCIA: As 

audiências de conciliação serão realizadas no seguinte endereço: CEJUSC 

DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL. Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro Duque de Caxias I, Cuiabá-MT, na lateral do 44º 

Batalhão de Infantaria Motorizada-BIM. CUIABÁ, 31 de janeiro de 2020. 

(Assinado Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de 

Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Citação

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016173-38.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA DE OLIVEIRA CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO CAMPOS MESQUITA OAB - MT19640-O (ADVOGADO(A))

ANA MONICA CAMPOS MESQUITA OAB - MT8671-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DECOLAR.COM LTDA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO À(o) Requerido(a) Nome: DECOLAR.COM LTDA Endereço: 

RUA CONDESSA AMÁLIA, 241, JARDIM SANTA MENA, JARDIM SANTA 

MENA, GUARULHOS - SP - CEP: 07096-010 Senhor(a) A presente carta, 

extraída dos autos da RECLAMAÇÃO abaixo-identificada, tem por 

finalidade a CITAÇÃO de Vossa Senhoria, por todo o conteúdo da petição 

inicial e documentos que se encontram disponíveis no Portal de Serviços 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de 

acesso seguem abaixo descritas, bem como sua INTIMAÇÃO para 

comparecer à audiência de conciliação designada. PROCESSO N. 

1016173-38.2019.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 26.648,39 ESPÉCIE: 
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[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 16/03/2020 Hora: 

17:30 ATENÇÃO: LOCAL DA AUDIÊNCIA: As audiências de conciliação 

serão realizadas no seguinte endereço: CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL. Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, 

Bairro Duque de Caxias I, Cuiabá-MT, na lateral do 44º Batalhão de 

Infantaria Motorizada-BIM. REQUERENTE: LUCIANA DE OLIVEIRA CAMPOS 

Advogados do(a) REQUERENTE: LEONARDO CAMPOS MESQUITA - 

MT19640-O, ANA MONICA CAMPOS MESQUITA - MT8671-O 

REQUERIDO(A): DECOLAR.COM LTDA ADVERTÊNCIA(S): 1. Não 

comparecendo à audiência designada, presumir-se-ão verdadeiros os 

fatos alegados pela parte reclamante na petição inicial ou termo de 

reclamação, podendo ser proferida sentença de plano (artigos 20 e 23 da 

Lei nº 9.099/95). 2. Comparecendo a parte reclamada, e não obtida a 

conciliação, deverá oferecer contestação, escrita ou oral, no prazo de 05 

(cinco) dias, após a audiência de conciliação, sendo obrigatória, nas 

causas de valor superior a 20 salários mínimos, a presença de advogado. 

A ação poderá ser julgada antecipadamente, se for o caso, ou se 

proceder à audiência de instrução e julgamento. 3. Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. CUIABÁ, 31 de janeiro de 2020. 

(Assinado Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de 

Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003682-62.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MAISA DA SILVA MOURA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS YULE PARDI OAB - MT23293-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Magistrado(s):

PATRICIA CENI DOS SANTOS

 

Vistos etc. Recebo a presente ação, uma vez que preenchidos os 

requisitos do artigo 319 do Código de Processo Civil. Trata-se de ação 

declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais e 

tutela de urgência Relata a Reclamante que é consumidora da Reclamada, 

com a UC nº 6/1314849-9, com o consumo médio é de 200 kWh, contudo, 

a Autora alega em 28/02/2019, recebeu em sua residência uma “Carta ao 

Cliente”, sendo informada que a Reclamada havia realizado uma vistoria 

em sua instalação elétrica e que havia sido constatada uma irregularidade. 

A Reclamante afirma que depois desta vistoria, a Reclamada, de forma 

arbitrária, gerou uma fatura no valor de R$ 4.501,11 (quatro mil quinhentos 

e um reais e onze centavos). A Autora alega que se dirigiu à Reclamada e 

protocolou um recurso administrativo, o qual foi indeferido pela Reclamada. 

Diante do indeferimento, a Reclamada buscou o PROCON/MT, também 

alega que não surtiu qualquer efeito, pois em janeiro de 2020, a Reclamada 

enviou uma ordem de serviço para corte de energia. A parte Autora alega 

que tentou solucionar o conflito com a Reclamada, porém, suas tentativas 

restaram infrutíferas. Sendo assim, a parte Reclamante pleiteia a 

concessão de tutela de urgência para que seja determinado que a 

Reclamada determine a não interrupção do fornecimento de energia 

elétrica da UC nº 6/1314849-9, bem como não inscreva o nome da Autora 

aos órgãos de proteção ao crédito, sob pena de multa diária. Relatado, 

decido. Em relação ao pedido de tutela de urgência, de acordo com o 

disposto no Pois bem, em relação ao pedido de tutela de urgência, de 

acordo com o disposto no artigo 300 do Código de Processo Civil, para a 

sua concessão se faz necessário à demonstração de elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo, vejamos: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A 

despeito dos argumentos trazidos pela Reclamante em sua súplica inicial, 

vislumbro, em perfunctória análise de suas razões e da documentação 

acostada ao pedido, a plausibilidade mínima necessária, bem como os 

pressupostos legais autorizativos de concessão da medida pleiteada initio 

litis. No caso em tela, restam preenchidos os requisitos exigidos, já que 

demonstrado os evidentes prejuízos que a suspensão no fornecimento de 

energia acarreta a Autora, uma vez que se trata de um bem de consumo 

essencial e indispensável ao dia-a-dia, restando evidente o periculum in 

mora. Além disso, verifico da documentação acostada nos autos, que a 

Reclamante trouxe histórico de pagamento com a Reclamada, bem como 

que buscou resolver o presente conflito na seara administrativa, conforme 

demonstra os protocolos de atendimentos colacionados, restando 

evidente o fumus boni iuris. No mais, em pesquisa no sistema SPC 

verifica-se que a parte Reclamante já possui outras negativações em seu 

nome. Conforme demonstra extrato abaixo: -------------------------------------

------ C O N S U L T A D E B A L C A O SERVICO DE PROTECAO AO 

CREDITO Consulta efetuada na: CDL CUIABA/MT -------------------------------

------------ NOME: MAISA DA SILVA MOURA DATA NASCIMENTO: 

27/04/1977 CPF: 003.934.241-70 ------------------------------------------- 

REGISTRO(S) DE SPC: CDL - CUIABA / MT --------------------------------------

----- * CREDOR: AMERICA JEANS ENT.ORIGEM: CDL - CUIABA / MT DATA 

VENCIMENTO: 03/10/2019 TIPO: COMPRADOR CONTRATO/FATURA: 

277.317/1 VALOR: 152,55 DATA INCLUSAO: 19/11/2019 ---------------------

---------------------- CONSULTA EM OUTROS BANCOS DE DADOS -----------

-------------------------------- REGISTRO(S) DE SPC DE OUTRAS BASES -----

-------------------------------------- * CREDOR: F079 ELETROMOVEIS 

MARTINELLO ENT.ORIGEM: CDL - LUCAS DO RIO VERDE / MT DATA 

VENCIMENTO: 10/12/2019 TIPO: COMPRADOR CONTRATO/FATURA: 

0071446/06 VALOR: 63,00 DATA INCLUSAO: 22/01/2020 * CREDOR: F079 

ELETROMOVEIS MARTINELLO ENT.ORIGEM: CDL - LUCAS DO RIO VERDE / 

MT DATA VENCIMENTO: 10/11/2019 TIPO: COMPRADOR 

CONTRATO/FATURA: 0071446/05 VALOR: 63,00 DATA INCLUSAO: 

23/12/2019 * CREDOR: F079 ELETROMOVEIS MARTINELLO ENT.ORIGEM: 

CDL - LUCAS DO RIO VERDE / MT DATA VENCIMENTO: 10/10/2019 TIPO: 

COMPRADOR CONTRATO/FATURA: 0071446/04 VALOR: 63,00 DATA 

INCLUSAO: 22/11/2019 * CREDOR: F079 ELETROMOVEIS MARTINELLO 

ENT.ORIGEM: CDL - LUCAS DO RIO VERDE / MT DATA VENCIMENTO: 

30/09/2019 TIPO: COMPRADOR CONTRATO/FATURA: 0064169/06 

VALOR: 69,00 DATA INCLUSAO: 12/11/2019 * CREDOR: F079 

ELETROMOVEIS MARTINELLO ENT.ORIGEM: CDL - LUCAS DO RIO VERDE / 

MT DATA VENCIMENTO: 10/09/2019 TIPO: COMPRADOR 

CONTRATO/FATURA: 1071446/03 VALOR: 62,00 DATA INCLUSAO: 

23/10/2019 * CREDOR: F079 ELETROMOVEIS MARTINELLO ENT.ORIGEM: 

CDL - LUCAS DO RIO VERDE / MT DATA VENCIMENTO: 30/08/2019 TIPO: 

COMPRADOR CONTRATO/FATURA: 0064169/05 VALOR: 69,00 DATA 

INCLUSAO: 14/10/2019 * CREDOR: MÓVEIS GAZIN - DOURADINA / PR 

ENT.ORIGEM: CDL - SAO PAULO / SP DATA VENCIMENTO: 20/07/2019 

TIPO: COMPRADOR CONTRATO/FATURA: 15.304585.8.0 VALOR: 199,90 

DATA INCLUSAO: 12/09/2019 ------------------------------------------- 

REGISTRO(S) DE SERASA ------------------------------------------- * CREDOR: 

NORSA REFRIGERANTES LTDA ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN 

TELEFONE: 85 3266-6315 DATA VENCIMENTO: 17/11/2019 TIPO: 

COMPRADOR CONTRATO: 00008091323 VALOR: 233,34 DATA 

INCLUSAO: 17/12/2019 * CREDOR: NORSA REFRIGERANTES LTDA 

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN TELEFONE: 85 3266-6315 DATA 
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VENCIMENTO: 10/11/2019 TIPO: COMPRADOR CONTRATO: 00008008964 

VALOR: 293,04 DATA INCLUSAO: 17/12/2019 * CREDOR: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBU ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN DATA 

VENCIMENTO: 13/10/2019 TIPO: COMPRADOR CONTRATO: 

0007799772201903 VALOR: 239,06 DATA INCLUSAO: 05/11/2019 * 

CREDOR: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBU ENT.ORIGEM: SERASA 

EXPERIAN DATA VENCIMENTO: 13/09/2019 TIPO: COMPRADOR 

CONTRATO: 0007799771201903 VALOR: 239,06 DATA INCLUSAO: 

05/11/2019 * CREDOR: GAZIN COM DE MOVEIS E ELETRODOM 

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN TELEFONE: 44 3663-8000 DATA 

VENCIMENTO: 20/07/2019 TIPO: COMPRADOR CONTRATO: 15.304585.8.0 

VALOR: 199,90 DATA INCLUSAO: 02/09/2019 ---------------------------------

---------- ENDEREÇO SERASA ------------------------------------------- 

*ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN ENDEREÇO: AL.DOS QUINIMURAS, 187 

BAIRRO: PLANALTO PAULISTA CIDADE: SAO PAULO-SP, CEP: 04068-900 

------------------------------------------- ENDEREÇOS DAS ENTIDADES DE 

ORIGEM ------------------------------------------- * ENT.ORIGEM: CDL - SAO 

PAULO / SP ENDEREÇO: RUA DO PARAISO, 148, 11º ANDAR AR BAIRRO: 

PARAISO CIDADE: SAO PAULO / SP * ENT.ORIGEM: CDL - LUCAS DO RIO 

VERDE / MT ENDEREÇO: PARA, 455, S BAIRRO: ALVORADA CIDADE: 

LUCAS DO RIO VERDE / MT * ENT.ORIGEM: CDL - CUIABA / MT 

ENDEREÇO: AVENIDA PRESIDENTE GETULIO VAR ARGAS, 750 BAIRRO: 

CENTRO NORTE CIDADE: CUIABA / MT ------------------------------------------- 

RESULTADO ------------------------------------------- >Consta(m) um total de 

13 registro(s), sendo detalhado(s) o(s) acima apresentado(s). --------------

----------------------------- Verificar o(s) valor(es) atual(is) do(s) debito(s) 

junto ao(s) credor(es). ------------------------------------------- * Esta consulta 

apresenta informações de registros efetuados nas bases privadas do 

SPC Brasil e da Serasa. Demais informações, originadas de outros bancos 

privados ou públicos, devem ser acessadas junto aos órgãos de origem. -

------------------------------------------ NUM.PROTOCOLO: 002.223.675.207-8 

30/01/2020 19:48:35-horario de Brasilia-FIM -------------------------------------

------ Tendo em vista que o seu nome já consta negativado concernente a 

débitos com outros vencimentos, a pretensão da Autora, alegando o 

descontento de ter seu nome negativado, não evidencia os requisitos que 

ensejam o deferimento da liminar. No mesmo sentido, o seguinte 

precedente jurisprudencial: RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE – DAÇÃO EM PAGAMENTO – 

DESPROPORCIONALIDADE ENTRE O VALOR DO IMÓVEL E DA DÍVIDA – 

ENRIQUECIMENTO ILÍCITO – ART. 884 DO CC - PRESENÇA DOS 

REQUISITOS AUTORIZADORES À CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA 

– ART. 300 CPC – RECURSO PROVIDO. O artigo 300 do aludido Diploma 

Processual Civil prevê os requisitos gerais para a concessão das tutelas 

provisórias e de urgência, quais sejam, a demonstração da probabilidade 

do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Para 

que se configure o enriquecimento sem causa é necessário que haja um 

vínculo entre o enriquecimento de uma pessoa e o empobrecimento de 

outra, ou seja, um nexo causal, fazendo com que o primeiro enriqueça a 

custa do segundo, ex vi do artigo 884 do Código Civil. Verificada a 

manifesta desproporção entre o valor da dívida e o valor do imóvel dado 

em pagamento, resta configurado o enriquecimento sem causa. (AI 

89337/2016, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, 

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/06/2017, 

Publicado no DJE 13/07/2017) (TJ-MT - AI: 00893376120168110000 

89337/2016, Relator: DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA 

SILVA, Data de Julgamento: 21/06/2017, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Data de Publicação: 13/07/2017) Desta forma, e com fulcro no 

artigo 300, do Código de Processo Civil, DEFIRO PARCIALMENTE A 

TUTELA DE URGÊNCIA PLEITEADA, determinando que a parte Reclamada 

não suspenda o fornecimento de energia elétrica da UC nº 6/264509-1, 

sob pena de aplicação de multa fixa no valor de R$ 1.500,00 (um mil e 

quinhentos reais) em caso de descumprimento. Anoto, outrossim, que o 

fato narrado na petição inicial deriva de relação de consumo, sendo direito 

do consumidor, entre outros, a facilitação da defesa de seus direitos, 

inclusive com a inversão do ônus da prova a seu favor, no processo civil, 

quando, a critério do Juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele 

hipossuficiente, segundo as regras ordinárias da experiência (CDC, Lei nº 

8.078, de 11.09.1990, art. 6º, inc. VIII). Defiro ainda, a inversão do ônus da 

prova em favor da Reclamante, ante a sua hipossuficiência técnica, isso 

com fulcro no art. 6º, inciso VIII do Código de Defesa do Consumidor. 

Aguarde-se a realização da audiência de conciliação já designada. Cite-se 

a parte Reclamada para que compareça a audiência já designada, com as 

advertências legais. Intime-se. Cumpra-se, COM A URGÊNCIA que o caso 

requer. Patrícia Ceni Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019198-59.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MILTA REJANE SOARES DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE NASCIMENTO ARECO OAB - MT24797/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PATRICIA CENI DOS SANTOS

 

Vistos etc. Acolho a emenda da petição inicial no Id. (28673430). Recebo a 

presente ação, uma vez que preenchidos os requisitos do artigo 319 do 

Código de Processo Civil. Trata-se de ação declaratória de inexistência de 

débito c/c indenização por danos morais e tutela de urgência Relata a 

Reclamante que é consumidora da Reclamada, com a UC nº 6/2724150-4, 

com o consumo médio de 50 kWh, contudo, a Autora alega em 11/2019, 

recebeu de forma arbitrária, gerou uma fatura no valor de R$ 1.527,05 (mil 

reais e quinhentos e vinte e sete reais e cinco centavos). Sendo assim, a 

parte Reclamante pleiteia a concessão de tutela de urgência para que seja 

determinado que a Reclamada não proceda a interrupção do fornecimento 

de energia elétrica da UC nº 6/2724150-4, bem como abstenha de inserir o 

nome da Autora aos órgãos de proteção ao crédito, sob pena de multa. 

Relatado, decido. Em relação ao pedido de tutela de urgência, de acordo 

com o disposto no artigo 300 do Código de Processo Civil, para a sua 

concessão se faz necessário à demonstração de elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo, vejamos: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A 

despeito dos argumentos trazidos pela Reclamante em sua súplica inicial, 

não vislumbro, em perfunctória análise de suas razões e da 

documentação acostada ao pedido, com a plausibilidade mínima 

necessária, os pressupostos legais autorizativos de concessão da 

medida pleiteada initio litis. No caso em tela, não restam preenchidos os 

requisitos exigidos, posto que da análise aos documentos apresentados 

pela autora, observa-se que não há sequer comprovação de cobrança ou 

ameaça de corte das faturas discutidas, objeto de discussão nos autos 

(11/2019, 12/2019 e 01/2019), bem como não há sequer comprovação de 

contestação administrativa das faturas, o que, por si só, já demonstra a 

ausência de plausibilidade para concessão da medida. No mesmo sentido, 

o seguinte precedente jurisprudencial: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO 

INDENIZATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS DO ART. 300 DO 

CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 2015. AUSÊNCIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. 

NECESSIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. I - Para a concessão da tutela 

de urgência é imprescindível a comprovação dos requisitos constantes no 

art. 300 do CPC/15. II - Havendo necessidade de dilação probatória para a 

aferição da questão objeto do pedido antecipatório, mostra-se inviável o 

deferimento da medida de urgência pleiteada, em razão da inexistência de 

probabilidade do direito alegado e do perigo de dano e risco ao resultado 

útil do processo. (TJMG – 10ª Câmara Cível - AI nº 10000160174876001 

MG – Des. Rel. Vicente de Oliveira Silva – 30/09/2016). (Grifos nossos) 

Desta forma, e com fulcro no artigo 300, do Código de Processo Civil, 

INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA PLEITEADA, por ausência de 

preenchimento dos requisitos legais para sua concessão. Defiro a 

inversão do ônus da prova em favor do Reclamante, ante a sua 

hipossuficiência técnica, isso com fulcro no art. 6º, inciso VIII do Código de 

Defesa do Consumidor. Aguarde-se a realização da audiência de 

conciliação já designada. Cite-se a parte Reclamada para que compareça 

a audiência já designada, com as advertências legais. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Patrícia Ceni Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002805-25.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANETE DERVALHE NATAL (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:
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Márcio José Negrão Marcelo OAB - MT14599-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

Magistrado(s):

PATRICIA CENI DOS SANTOS

 

Processo nº 1002805-25.2020.8.11.0001 Vistos etc. Em relação ao pedido 

de tutela de urgência, de acordo com o disposto no artigo 300 do Novo 

Código de Processo Civil, para a sua concessão se faz necessário à 

demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, vejamos: Art. 300. 

A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. A despeito dos argumentos trazidos pela 

reclamante em sua súplica inicial, vislumbro, em perfunctória análise de 

suas razões e da documentação acostada ao pedido, a plausibilidade 

mínima necessária, bem como os pressupostos legais autorizativos de 

concessão da medida pleiteada initio litis. No caso em tela, restam 

preenchidos os requisitos exigidos, vejamos: Quanto à probabilidade do 

direito a parte autora demonstra que buscou a via administrativa no intuito 

de solucionar a problemática estabelecida, consistente na impossibilidade 

de utilização de sua linha, tanto por e-mail (ID. 28390538), quanto pelo 

aplicativo WhatsApp da (ID. 28390540). Destarte, a parte autora trouxe 

aos autos o pagamento da última fatura paga referente ao mês de janeiro 

de 2020 (ID. 28534934), o que faz presumir estar em dia com o pagamento 

de suas obrigações. Por sua vez, quanto ao perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo é certo que a utilização se mostra 

imprescindível, ainda mais nos dias atuais, onde grande parte de 

transações e soluções cotidianas são solucionadas através de 

smartphones. Assim, preenchidos os requisitos necessários para a 

concessão da medida liminar pretendida, se mostra acertada o 

deferimento da medida. No mesmo sentido, o seguinte precedente 

jurisprudencial: RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE NULIDADE – DAÇÃO EM PAGAMENTO – 

DESPROPORCIONALIDADE ENTRE O VALOR DO IMÓVEL E DA DÍVIDA – 

ENRIQUECIMENTO ILÍCITO – ART. 884 DO CC - PRESENÇA DOS 

REQUISITOS AUTORIZADORES À CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA 

– ART. 300 CPC – RECURSO PROVIDO. O artigo 300 do aludido Diploma 

Processual Civil prevê os requisitos gerais para a concessão das tutelas 

provisórias e de urgência, quais sejam, a demonstração da probabilidade 

do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Para 

que se configure o enriquecimento sem causa é necessário que haja um 

vínculo entre o enriquecimento de uma pessoa e o empobrecimento de 

outra, ou seja, um nexo causal, fazendo com que o primeiro enriqueça a 

custa do segundo, ex vi do artigo 884 do Código Civil. Verificada a 

manifesta desproporção entre o valor da dívida e o valor do imóvel dado 

em pagamento, resta configurado o enriquecimento sem causa. (AI 

89337/2016, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, 

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/06/2017, 

Publicado no DJE 13/07/2017) (TJ-MT - AI: 00893376120168110000 

89337/2016, Relator: DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA 

SILVA, Data de Julgamento: 21/06/2017, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Data de Publicação: 13/07/2017) Desta forma, ante o 

preenchimento dos requisitos legais para sua concessão e com fulcro no 

artigo 300 do Código de Processo Civil, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA 

PLEITEADA, determinando que a parte reclamada providencie o 

restabelecimento da linha telefônica 65-99668-7979, no prazo de 5 (cinco) 

dias, bem como comprove seu cumprimento, no prazo de 10 (dez) dias, 

tudo sob pena de aplicação de multa fixa no valor de R$ 1.500,00 (um mil e 

quinhentos reais) em caso de descumprimento. Anoto, outrossim, que o 

fato narrado na petição inicial deriva de relação de consumo, sendo direito 

do consumidor, entre outros, “a facilitação da defesa de seus direitos, 

inclusive com a inversão do ônus da prova a seu favor, no processo civil, 

quando, a critério do Juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele 

hipossuficiente, segundo as regras ordinárias da experiência” (CDC, Lei 

nº 8.078, de 11.09.1990, art. 6º, inc. VIII). Defiro, ainda, a inversão do 

ônus da prova em favor da Reclamante, ante a sua hipossuficiência 

técnica, isso com fulcro no art. 6º, inciso VIII do Código de Defesa do 

Consumidor. Aguarde-se a realização da audiência de conciliação já 

designada. Cite-se a parte Reclamada para que compareça a audiência já 

designada, com as advertências legais. Intime-se. Cumpra-se, COM A 

URGÊNCIA que o caso requer. Patrícia Ceni Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001099-07.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO DO CARMO - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO FELIPE OLIVEIRA DO CARMO OAB - MT15229-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM S/A (REU)

Magistrado(s):

PATRICIA CENI DOS SANTOS

 

Vistos, etc. Recebo a presente ação, determinando a citação da parte 

Reclamada para que tome ciência da mesma. Trata-se de ação 

declaratória de inexistência de débito c/c dano moral e antecipação de 

tutela. Aduz a parte reclamante que suas linhas telefônicas foram 

suspensas, sob o argumento de inadimplência, mesmo havendo a quitação 

da fatura referente à novembro/2019. Afirma ter empreendido esforços 

para a solução administrativa da lide, colacionando comprovantes de 

pagamento, motivo pelo qual requereu a concessão de tutela antecipada 

para restabelecimento do serviço. Os autos vieram conclusos para 

emenda à inicial, determinada pelo Magistrado que me antecedeu. Relatado 

decido. Em relação ao pedido de tutela de urgência, de acordo com o 

disposto no artigo 300 do Novo Código de Processo Civil, para a sua 

concessão se faz necessário à demonstração de elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo, vejamos: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A 

despeito dos argumentos trazidos pela reclamante em sua súplica inicial, 

não vislumbro, em perfunctória análise de suas razões e da 

documentação acostada ao pedido, a plausibilidade mínima necessária, 

bem como os pressupostos legais autorizativos de concessão da medida 

pleiteada initio litis. No caso em tela, não restam preenchidos os requisitos 

exigidos, vejamos: Quanto à probabilidade do direito a parte autora traz 

aos autos fatura de serviços referente ao mês de novembro/2019, cuja 

inadimplência deu origem a suspensão do serviço, onde é possível 

verificar a existência de incongruências no código de barras. 

Observemos: (fatura de novembro/2019) (comprovante de pagamento) 

Analisando detidamente, é nítida a existência de erro no último campo da 

representação numérica, constando a sequência 50136, quando em 

verdade esta deveria conter 50103. Logo, em primeira análise, não há 

elementos cabais para a comprovação da quitação, ainda mais quando 

não se tem a informação de como foi realizado o pagamento (via banco, 

lotérica),a fim de se apurar o que realmente aconteceu e a 

responsabilidade de cada ente, nesta fase preliminar. Logo, não 

preenchidos os requisitos necessários para a concessão da medida 

liminar pretendida, não há que se falar em deferimento. Desta forma, com 

fulcro no artigo 300 do Código de Processo Civil, INDEFIRO A TUTELA DE 

URGÊNCIA PLEITEADA. Aguarde-se a realização da audiência de 

conciliação já designada. Cite-se a parte Reclamada para que compareça 

a audiência já designada, com as advertências legais. Intime-se. 

Cumpra-se, COM A URGÊNCIA que o caso requer. Patrícia Ceni Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019139-71.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO CORREA MARQUES OAB - MT10622-O (ADVOGADO(A))

GERALDO JOAO DA COSTA OAB - 244.243.746-53 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GOIABEIRAS RENT'A CAR COMERCIO E LOCADORA DE VEICULOS LTDA. 

- ME (INTERESSADO)

Magistrado(s):

PATRICIA CENI DOS SANTOS

 

Vistos etc. Não havendo pedido de antecipação de tutela, e observando o 

cumprimento das determinações anteriores, recebo a presente ação. 

Proceda-se o necessário à citação e demais atos processuais. 

Cumpra-se. Patrícia Ceni Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011813-60.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:
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POLIANA CRISTINA ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO NAFAL DE CARVALHO OAB - MT26589/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT16940-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PATRICIA CENI DOS SANTOS

 

Vistos, etc. Tratam-se os autos de ação declaratória de inexistência de 

débitos com indenização por danos morais com sentença de parcial 

procedência, sendo que ambas as partes apresentaram recurso 

inominado da sentença exalada no Id. 26940561. De proêmio, urge 

consignar que juízo de admissibilidade dos Recursos Inominados 

(tempestividade, correto recolhimento das custas e regularidade de 

representação processual), será objeto de análise pelos Juízes dos 

Juizados Especiais, inclusive no que tange a eventual Justiça gratuita 

requerida, conforme entendimento de vários Tribunais de Justiça do país. 

Nesse sentido, verifico que a parte autora comprovou (Id. 28642225 e 

anexos) não possuir condições de arcar com as custas do processo, 

posto que, juntou documentos que corroboraram para a verificação de 

sua real situação econômico-financeira. Assim, defiro o pedido de 

gratuidade formulado pela recorrente/reclamante, nos termos da Lei nº 

1.060/50. Estando tempestivos os recursos inominados interpostos por 

ambas as partes nestes autos, bem como o respectivo preparo do 

recurso da parte reclamada, recebo-os nos efeitos devolutivo, consoante 

art. 43 da Lei n°. 9.099/1995. No mais, considerando-se que as 

contrarrazões não foram apresentadas, remetam-se os autos à Eg. Turma 

Recursal do Estado, grafando as homenagens deste Juízo. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. PATRÍCIA CENI Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003842-87.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOMANA FARES OKDE AMARAL EIRELI - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DJALMA JOSE ALVES NETO OAB - MT0019141A (ADVOGADO(A))

RAUL JOSE ALVES AMARAL OAB - MT25114/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Magistrado(s):

PATRICIA CENI DOS SANTOS

 

Vistos etc. Recebo a presente ação, uma vez que preenchidos os 

requisitos do artigo 319 do Código de Processo Civil. Trata-se de ação 

declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais e 

tutela de urgência Relata a parte Reclamante que é consumidora da 

Reclamada, com a UC nº 6/300960-2, com o consumo médio de 2162 kWh, 

contudo, a Autora alega em janeiro de 2020 recebeu uma fatura superior à 

média no valor de R$ 4.045,17 (3664 kWh). A Autora alega que se dirigiu à 

Reclamada questionar a leitura exorbitante através do protocolo nº. 

63071299, no entanto não obteve êxito. Sendo assim, a parte Reclamante 

pleiteia a concessão de tutela de urgência para que seja determinado que 

a Reclamada não proceda a interrupção do fornecimento de energia 

elétrica da UC nº 6/300960-2, bem como abstenha de efetuar cobranças e 

deixe de inserir o nome da Autora aos órgãos de proteção ao crédito, sob 

pena de multa. Relatado, decido. Em relação ao pedido de tutela de 

urgência, de acordo com o disposto no artigo 300 do Código de Processo 

Civil, para a sua concessão se faz necessário à demonstração de 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo, vejamos: Art. 300. A tutela de 

urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. A despeito dos argumentos trazidos pela Reclamante em sua 

súplica inicial, não vislumbro, em perfunctória análise de suas razões e da 

documentação acostada ao pedido, com a plausibilidade mínima 

necessária, os pressupostos legais autorizativos de concessão da 

medida pleiteada initio litis. No caso em tela, não restam preenchidos os 

requisitos exigidos, posto que da análise aos documentos apresentados 

pela autora, verifica-se a inexistência do pagamento da fatura do mês 

12/2019 (Id.28645936), o que afasta a afirmação de ameaça de corte pela 

fatura discutida nos autos. Destarte, observa-se que não há sequer 

comprovação de cobrança ou ameaça de corte da fatura referente ao 

mês 01/2020, que é objeto de discussão nos autos, o que, por si só, já 

demonstra a ausência de plausibilidade para concessão da medida. No 

mesmo sentido, o seguinte precedente jurisprudencial: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. 

REQUISITOS DO ART. 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 2015. 

AUSÊNCIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. RECURSO NÃO 

PROVIDO. I - Para a concessão da tutela de urgência é imprescindível a 

comprovação dos requisitos constantes no art. 300 do CPC/15. II - 

Havendo necessidade de dilação probatória para a aferição da questão 

objeto do pedido antecipatório, mostra-se inviável o deferimento da medida 

de urgência pleiteada, em razão da inexistência de probabilidade do direito 

alegado e do perigo de dano e risco ao resultado útil do processo. (TJMG 

– 10ª Câmara Cível - AI nº 10000160174876001 MG – Des. Rel. Vicente de 

Oliveira Silva – 30/09/2016). (Grifos nossos) Desta forma, e com fulcro no 

artigo 300, do Código de Processo Civil, INDEFIRO A TUTELA DE 

URGÊNCIA PLEITEADA, por ausência de preenchimento dos requisitos 

legais para sua concessão. Defiro a inversão do ônus da prova em favor 

do Reclamante, ante a sua hipossuficiência técnica, isso com fulcro no art. 

6º, inciso VIII do Código de Defesa do Consumidor. Aguarde-se a 

realização da audiência de conciliação já designada. Cite-se a parte 

Reclamada para que compareça a audiência já designada, com as 

advertências legais. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Patrícia Ceni Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019376-08.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IZAURA ZARK (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO TERTULIANO RODRIGUES JUNIOR OAB - MT12819-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PATRICIA CENI DOS SANTOS

 

Vistos etc. Recebo a presente ação, uma vez que preenchidos os 

requisitos do artigo 319 do Código de Processo Civil. Trata-se de ação de 

obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e tutela de urgência 

Pois bem. Em relação ao pedido de tutela de urgência, de acordo com o 

disposto no artigo 300 do Código de Processo Civil, para a sua concessão 

se faz necessário à demonstração de elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo, vejamos: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo. A despeito dos argumentos 

trazidos pela Reclamante em sua súplica inicial, não vislumbro, em 

perfunctória análise de suas razões e da documentação acostada ao 

pedido, com a plausibilidade mínima necessária, os pressupostos legais 

autorizativos de concessão da medida pleiteada initio litis. No caso em tela, 

não restam preenchidos os requisitos exigidos, posto que da análise aos 

documentos apresentados pela parte autora, verifica-se que a unidade 

consumidora apresentada nas faturas de 06, 07, 08, 09/2019 é distinta da 

unidade consumidora apresentada na fatura do mês 10/2019 e 

subsequentes. Vejamos: Destarte, observa-se que não há sequer 

comprovação de cobrança, ameaça de corte ou inserção nos órgãos de 

proteção credito do nome da parte autora (UC nº. 6/2078399-9), o que, por 

si só, já demonstra a ausência de plausibilidade para concessão da 

medida. Além disso, ressalto que não consta qualquer tentativa da parte 

autora de solucionar o conflito administrativamente. No mesmo sentido, o 

seguinte precedente jurisprudencial: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO 

INDENIZATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS DO ART. 300 DO 

CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 2015. AUSÊNCIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. 

NECESSIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. I - Para a concessão da tutela 

de urgência é imprescindível a comprovação dos requisitos constantes no 

art. 300 do CPC/15. II - Havendo necessidade de dilação probatória para a 

aferição da questão objeto do pedido antecipatório, mostra-se inviável o 

deferimento da medida de urgência pleiteada, em razão da inexistência de 

probabilidade do direito alegado e do perigo de dano e risco ao resultado 
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útil do processo. (TJMG – 10ª Câmara Cível - AI nº 10000160174876001 

MG – Des. Rel. Vicente de Oliveira Silva – 30/09/2016). (Grifos nossos) 

Desta forma, e com fulcro no artigo 300, do Código de Processo Civil, 

INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA PLEITEADA, por ausência de 

preenchimento dos requisitos legais para sua concessão. Defiro a 

inversão do ônus da prova em favor do Reclamante, ante a sua 

hipossuficiência técnica, isso com fulcro no art. 6º, inciso VIII do Código de 

Defesa do Consumidor. Aguarde-se a realização da audiência de 

conciliação já designada. Cite-se a parte Reclamada para que compareça 

a audiência já designada, com as advertências legais. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Patrícia Ceni Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003819-44.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO(A))

JOAO VENANCIO DA SILVA OAB - 029.701.351-32 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

PATRICIA CENI DOS SANTOS

 

Vistos etc. Recebo a presente ação, uma vez que preenchidos os 

requisitos do artigo 319 do Novo Código de Processo Civil. Trata-se de 

ação de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por 

danos morais e materiais e pedido de antecipação de tutela interposta pela 

parte reclamante em desfavor da parte reclamada. Pois bem. Em relação 

ao pedido de tutela de urgência, de acordo com o disposto no artigo 300 

do Novo Código de Processo Civil, para a sua concessão se faz 

necessário à demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade 

do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A 

despeito dos argumentos trazidos pela Reclamante em sua súplica inicial, 

não vislumbro, em perfunctória análise de suas razões e da 

documentação acostada ao pedido, com a plausibilidade mínima 

necessária, os pressupostos legais autorizativos de concessão da 

medida pleiteada initio litis. Com efeito, não trouxe a Reclamante, 

argumentos hábeis para caracterizar a necessidade da concessão de 

tutela de urgência, notadamente quando no caso em tela não restam 

preenchidos os requisitos exigidos no artigo 300 do CPC. Além de não 

demonstrado a probabilidade do direito alegado, notadamente quando a 

reclamante não junta aos autos e-mails e documentos que comprovam - ao 

menos em primeira análise – que esta buscou a via administrativa no intuito 

de resolver a problemática estabelecida, é certo que a autora ainda 

carece de outro elemento essencial à concessão da tutela de urgência: 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Neste sentido, 

imperioso afirmar que inexiste no caso o perigo da demora, mormente 

quando a autora possui outro apontamento em seu nome, o que foi aferido 

nesta data, em consulta a órgão conveniado ao Egrégio TJMT, vejamos: 

Além disso, realizadas pesquisas nos sistemas Projudi e PJE, verifica-se 

que a autora sequer discute judicialmente a dívida apontada no extrato 

colacionado acima, o que faz, portanto, ser o referido débito devido. 

Assim, nenhum efeito prático surtiria o deferimento da tutela de urgência 

pretendida, notadamente quando já existe apontamento de dívida lançado 

no nome da autora. Desta forma, inexiste ab initio, o preenchimento dos 

elementos necessários para a aplicação da medida liminar pretendida, 

motivo pelo qual, com fulcro no artigo 300, do Novo Código de Processo 

Civil, INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PLEITEADO, por 

ausência de preenchimento dos requisitos legais para sua concessão. 

Defiro a inversão do ônus da prova em favor da parte reclamante, ante a 

sua hipossuficiência técnica, isso com fulcro no art. 6º, inciso VIII do 

Código de Defesa do Consumidor. Intime-se. Cumpra-se. PATRÍCIA CENI 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004121-73.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

KATIA DAMASCENA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAQUEL MARCONDES OAB - MT14214/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

PATRICIA CENI DOS SANTOS

 

Processo nº 1004121-73.2020.8.11.0001 Vistos etc. Recebo a presente 

ação, uma vez que preenchidos os requisitos do artigo 319 do Novo 

Código de Processo Civil. Trata-se de ação declaratória de inexistência de 

débito c/c indenização por danos morais e pedido de tutela de antecipada 

interposta pela parte reclamante em desfavor da parte reclamada. Em 

relação ao pedido de tutela de urgência, de acordo com o disposto no 

artigo 300 do Novo Código de Processo Civil, para a sua concessão se 

faz necessário à demonstração de elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. A despeito dos argumentos trazidos pelo Reclamante em sua 

súplica inicial, não vislumbro, em perfunctória análise de suas razões e da 

documentação acostada ao pedido, com a plausibilidade mínima 

necessária, os pressupostos legais autorizativos de concessão da 

medida pleiteada initio litis. Com efeito, não trouxe o reclamante, 

argumentos hábeis para caracterizar a necessidade da concessão de 

tutela de urgência, notadamente quando no caso em tela não restam 

preenchidos os requisitos exigidos no artigo 300 do CPC. No que se refere 

à probabilidade do direito alegado, é certo que a autora trouxe aos autos, 

documentos que demonstram que as fatura referentes a fevereiro e 

março de 2019 possuem valores muito superiores quando comparadas 

com as fátuas seguintes, dos meses de abril a agosto de 2019. Contudo, 

inexiste nos autos qualquer documento que demonstre qual era o 

consumo da autoras nos meses antecedentes a fevereiro e março de 

2019, o que impede uma análise inicial mais aprofundada sobre o caso. 

Destarte, inexiste ainda nos autos qualquer comprovação de que a autora 

esteja recebendo ameaças de corte em sua unidade consumidora, 

mormente quando as faturas que visa discutir datam de mais de 10 meses 

atrás, o que acaba por descaracterizar outro elemento essencial ao 

deferimento da medida: perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. Desta forma, inexiste ab initio, o preenchimento dos elementos 

necessários para a aplicação da medida liminar pretendida, motivo pelo 

qual, com fulcro no artigo 300, do Novo Código de Processo Civil, 

INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PLEITEADO, por ausência 

de preenchimento dos requisitos legais para sua concessão. Defiro a 

inversão do ônus da prova em favor da parte reclamante, ante a sua 

hipossuficiência técnica, isso com fulcro no art. 6º, inciso VIII do Código de 

Defesa do Consumidor. Cite-se a parte reclamada para que compareça a 

audiência já designada, com as advertências legais. Intime-se. Cumpra-se. 

PATRÍCIA CENI Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003303-24.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA LUCIA ALVES CARNEIRO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SOLARIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PATRICIA CENI DOS SANTOS

 

Vistos etc. Analisando detidamente o feito, observa-se que a parte autora 

não consignou aos autos sequer o contrato que teria entabulado com a 

parte Reclamada e tampouco os pagamentos que alega ter efetuado. Dito 

isso, determino a intimação da parte para que, no prazo legal, proceda a 

emenda à inicial, sob pena de extinção, consignado tais documentos 

imprescindíveis, inclusive para possibilitar a análise da competência do 

Juízo. Findo o prazo, concluso. Cumpra-se. Patrícia Ceni Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1019903-57.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO TORRES DE MALAGA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO YEGROS PEREIRA OAB - MT8574-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MOEMA VIANA REGINATO MENDES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PATRICIA CENI DOS SANTOS

 

Vistos, etc. Determino a citação da parte executada para, no prazo de 03 

(três) dias, pagar o valor do débito com os acréscimos legais ou nomear 

bens à penhora, nos termos do artigo 829 do CPC, sob pena de serem 

penhorados tantos bens quanto bastem para a garantia do Juízo. Saliento 
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que, caso não haja pagamento ou oferecimento de bens, fica desde já 

determinado que sejam tornados indisponíveis ativos financeiros sobre 

contas correntes e aplicações financeiras, em nome da parte executada, 

ante a primazia da penhora em dinheiro, limitando-se a indisponibilidade ao 

valor indicado na execução. Havendo êxito, ou seja, tornados 

indisponíveis os ativos financeiros da parte executada, intime-se a mesma 

através de seu advogado ou, não tendo, pessoalmente, para que no prazo 

de 05 dias se manifeste de acordo com o que dispõe o § 3º do art. 854. 

Não sendo apresentada a manifestação, determino seja convertido à 

indisponibilidade em penhora, sem necessidade de lavratura de termo de 

acordo com o § 5º do art. 854. Após, transfira-se à conta de depósitos 

judiciais e oficie-se à conta única para a vinculação do valor penhorado, 

intimando-se a parte exequente. Não havendo êxito, ou seja, não havendo 

bloqueio de valores, proceda-se a tentativa de penhora, via RENAJUD, já 

que inexiste óbice a penhora de bem em valor superior ao débito. Havendo 

êxito, seja através da realização de penhora, ou via RENAJUD, designe 

data para audiência de conciliação, ocasião em que a executada poderá 

oferecer embargos por escrito ou oralmente, conforme dispõe o art. 53, § 

1º, da Lei 9.099/95. Restando infrutífera de qualquer uma das opções 

acima, diga o Exequente, no prazo legal, sob pena de extinção. Caso 

também reste negativo, e em havendo requerimento, expeça-se certidão 

de crédito em favor do Exequente, para o encaminhamento aos órgãos de 

restrição de crédito (SPC/SERASA/BOAVISTA), para anotação, o que 

desde já defiro. Na sequencia, intime-se o Exequente de que a certidão de 

crédito ficará a sua disposição na Secretaria do 8º Juizado Especial Cível, 

pelo prazo legal. CASO SEJA PENHORADO VALORES/BENS E APENAS 

NESTE CASO, DEVERÁ SER DESIGNADA AUDIÊNCIA CONCILIATÓRIA, 

NOS EXATOS TERMOS DO ARTIGO 53, §1º DA LEI 9.099/95. Cumpra-se. 

PATRÍCIA CENI Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003359-57.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO LOPES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS AUGUSTO MOREIRA DA SILVA JUNIOR OAB - MT19794-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REU)

Magistrado(s):

PATRICIA CENI DOS SANTOS

 

Processo nº 1003359-57.2020.8.11.0001 Vistos etc. Recebo a presente 

ação, uma vez que preenchidos os requisitos do artigo 319 do Novo 

Código de Processo Civil. Trata-se de ação de indenização por danos 

morais e pedido de tutela de antecipada interposta pela parte reclamante 

em desfavor da parte reclamada. Em relação ao pedido de tutela de 

urgência, de acordo com o disposto no artigo 300 do Novo Código de 

Processo Civil, para a sua concessão se faz necessário à demonstração 

de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano 

ou o risco ao resultado útil do processo. A despeito dos argumentos 

trazidos pela parte Reclamante em sua súplica inicial, não vislumbro, em 

perfunctória análise de suas razões e da documentação acostada ao 

pedido, com a plausibilidade mínima necessária, os pressupostos legais 

autorizativos de concessão da medida pleiteada initio litis. Com efeito, não 

trouxe a parte reclamante, argumentos hábeis para caracterizar a 

necessidade da concessão de tutela de urgência, notadamente quando no 

caso em tela não restam preenchidos os requisitos exigidos no artigo 300 

do CPC. Apesar de demonstrar a probabilidade do direito alegado, 

notadamente quando a reclamante traz aos autos documentos que 

comprovam - ao menos em primeira análise – que esta buscou a via 

administrativa no intuito de resolver a problemática estabelecida, é certo 

que o autor carece de elemento essencial à concessão da tutela de 

urgência: perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Neste 

sentido, imperioso afirmar que inexiste no caso o perigo da demora, 

mormente quando o autor possui outro apontamento em seu nome, o que 

foi aferido nesta data, em consulta a órgão conveniado ao Egrégio TJMT, 

vejamos: ------------------------------------------- C O N S U L T A D E B A L C 

A O SERVICO DE PROTECAO AO CREDITO Consulta efetuada na: CDL 

CUIABA/MT ------------------------------------------- NOME: FERNANDO LOPES 

DATA NASCIMENTO: 29/05/1982 CPF: 005.223.389-84 ------------------------

------------------- NADA CONSTA – CDL CUIABA/MT* Obs: *Não constam 

registros na Entidade consultante. ------------------------------------------- 

CONSULTA EM OUTROS BANCOS DE DADOS ----------------------------------

--------- REGISTRO(S) DE SERASA ------------------------------------------- * 

CREDOR: ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIP ENT.ORIGEM: SERASA 

EXPERIAN DATA VENCIMENTO: 23/09/2019 TIPO: COMPRADOR 

CONTRATO: 00522338984 VALOR: 398,52 DATA INCLUSAO: 28/01/2020 

* CREDOR: BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO ENT.ORIGEM: 

SERASA EXPERIAN DATA VENCIMENTO: 22/10/2019 TIPO: COMPRADOR 

CONTRATO: 165215708 VALOR: 10.119,33 DATA INCLUSAO: 18/01/2020 

* CREDOR: OI MOVEL S/A ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN DATA 

VENCIMENTO: 18/07/2019 TIPO: COMPRADOR CONTRATO: 

0005093822994242 VALOR: 360,80 DATA INCLUSAO: 15/01/2020 * 

CREDOR: CREFISA S/A CREDITO FINANCIAMEN ENT.ORIGEM: SERASA 

EXPERIAN TELEFONE: 0 4004-4001 DATA VENCIMENTO: 30/06/2017 TIPO: 

COMPRADOR CONTRATO: 0000050610001420 VALOR: 1.952,76 DATA 

INCLUSAO: 06/03/2018 * CREDOR: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBU 

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN DATA VENCIMENTO: 13/07/2017 TIPO: 

COMPRADOR CONTRATO: 0001352951201706 VALOR: 154,16 DATA 

INCLUSAO: 06/01/2018 * CREDOR: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBU 

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN DATA VENCIMENTO: 13/05/2017 TIPO: 

COMPRADOR CONTRATO: 0001352951201704 VALOR: 430,27 DATA 

INCLUSAO: 06/01/2018 ------------------------------------------- ENDEREÇO 

SERASA ------------------------------------------- *ENT.ORIGEM: SERASA 

EXPERIAN ENDEREÇO: AL.DOS QUINIMURAS, 187 BAIRRO: PLANALTO 

PAULISTA CIDADE: SAO PAULO-SP, CEP: 04068-900 -------------------------

------------------  RESULTADO ----- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

>Consta(m) um total de 6 registro(s), sendo detalhado(s) o(s) acima 

apresentado(s). ------------------------------------------- Verif icar o(s ) 

valor(es) atual(is) do(s) debito(s) junto ao(s) credor(es). ---------------------

---------------------- * Esta consulta apresenta informações de registros 

efetuados nas bases privadas do SPC Brasil e da Serasa. Demais 

informações, originadas de outros bancos privados ou públicos, devem 

ser acessadas junto aos órgãos de origem. -------------------------------------

------ NUM.PROTOCOLO: 002.224.105.916-4 31/01/2020 15:44:01-horario 

de Brasilia-FIM ------------------------------------------- Além disso, realizadas 

pesquisas nos sistemas Projudi e PJE, verifica-se que o autor sequer 

discute judicialmente a dívida apontada acima no valor de R$ 398,52 

(trezentos e noventa e oito reais e cinquenta e dois centavos) que faz, 

portanto, ser o referido débito devido. Vejamos: (Print de tela, consultas no 

sistema Projudi) (Print de tela, consultas no sistema PJE) Nesse sentido, 

nenhum efeito prático surtiria o deferimento da tutela de urgência 

pretendida, notadamente quando já existe apontamento de dívida lançado 

no nome da autora. Desta forma, inexiste ab initio, o preenchimento dos 

elementos necessários para a aplicação da medida liminar pretendida, 

motivo pelo qual, com fulcro no artigo 300, do Novo Código de Processo 

Civil, INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PLEITEADO, por 

ausência de preenchimento dos requisitos legais para sua concessão. 

Defiro a inversão do ônus da prova em favor da parte reclamante, ante a 

sua hipossuficiência técnica, isso com fulcro no art. 6º, inciso VIII do 

Código de Defesa do Consumidor. Cite-se a parte reclamada para que 

compareça a audiência já designada, com as advertências legais. 

Intime-se. Cumpra-se. PATRÍCIA CENI Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014392-78.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ODNILO NEVES DA PAZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE GOMES DE OLIVEIRA OAB - MT25041/O (ADVOGADO(A))

ALEXANDRE IAQUINTO MATEUS OAB - MT15383-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PATRICIA CENI DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1014392-78.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ODNILO NEVES DA PAZ REQUERIDO: BANCO BRADESCO 

Vistos, etc. Relatório dispensado. Fundamento e decido. PEDIDO DE 

JUSTIÇA GRATUITA Não é na sentença o momento próprio para o juiz se 

manifestar acerca de eventual pedido de justiça gratuita, pois, no sistema 

dos Juizados Especiais, a gratuidade no primeiro grau decorre da própria 
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lei de regência – 9.099/95. Assim, somente na hipótese de interposição de 

recurso inominado, ter-se-á, se for o caso, o requerimento e deliberação 

acerca do pedido, pois é a partir dessa fase que a gratuidade deixa de ser 

generalizada e abre-se a possibilidade de incidência da Lei 1060/50. 

PRELIMINARES Não há questões preliminares. MÉRITO No caso, não 

havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado, uma vez que as 

provas dos autos são suficientes para a solução do mérito da lide, sendo, 

portanto, dispensável dilação probatória. Com efeito, o que se tem de 

relevante para o deslinde da controvérsia é que a parte requerente 

sustenta que as anotações negativas nos serviços de proteção ao crédito 

de R$ 544,66 referente ao contrato nº 631544711000020CT, 

disponibilizada em 05/11/2017 e aquela de R$ 372,60 oriunda do contrato 

nº 631544711000020EC, disponível também no dia 05/11/2017, são 

indevidas, negando qualquer vínculo/débito com a parte requerida. Diante 

da negativa de débitos e evidente hipossuficiência da parte requerente, 

cumpria à requerida trazer aos autos documentos consistentes que 

pudessem comprovar inequivocamente a relação jurídica entre as partes e 

a legalidade do débito, como o contrato devidamente assinado, nos termos 

do art. 373, II, do CPC c.c. artigo 6º, VIII, do CDC, entretanto, assim não o 

fez. A requerida não juntou aos autos qualquer documento que 

justificasse a negativação do nome da parte requerente. Sequer as 

costumeiras telas sistêmicas foram acostadas aos autos ou algum extrato 

que demonstre a utilização dos serviços. Se se veicula fato negativo, a 

incumbência pelo ônus probatório transfere-se à requerida, ou mesmo 

pode-se se desincumbir pelo ônus da contraprova. Assim não fez, 

deixando a questão no campo das meras alegações: sabe-se que alegar e 

não comprovar é o mesmo que não alegar (allegatio et non probatio quasi 

non allegatio). No caso, caracterizado está o defeito do serviço, 

cuidando-se, portanto, de responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, 

previsto no artigo 14 do CDC, respondendo o fornecedor por esse serviço 

defeituoso. Como decorrência da responsabilidade objetiva, para que o 

prestador do serviço possa se desonerar da obrigação de indenizar, deve 

provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa é 

exclusiva do consumidor ou de terceiro (§3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). 

Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses, do prestador do 

serviço e se não a produzir, será responsabilizado, como deve ocorrer no 

presente caso. Desta forma, tenho que a requerida encaminhou os dados 

da parte requerente indevidamente aos anais de proteção ao crédito, 

restando, pois, comprovada a prática de conduta ilícita, devendo, portanto, 

responder pelas suas consequências, qual seja, a de indenizar a vítima 

por eventuais danos experimentados de forma injusta. Nesse sentido, 

recente jurisprudência da Turma Recursal de Mato Grosso. RECURSO 

CÍVEL INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONSUMIDOR - 

FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVOS À TELEFONIA FIXA - 

ALEGAÇÃO DE FRAUDE CONTRATUAL - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - 

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA - DANO MORAL 

CONFIGURADO - DANO MORAL DENTRO DOS PARÂMETROS LEGAIS - 

INSURGÊNCIA DA RECLAMADA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO 

CONHECIDO E DESPROVIDO. (Processo nº 80548652120188110001, 

Turma Recursal de Mato Grosso, Relator Alex Nunes de Figueiredo, 

julgamento em 14/05/2019) RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO INDEVIDA - 

INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - 

SEM CONTRATO ASSINADO - DEVER DE INDENIZAR - RECURSO 

CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A jurisprudência do e. Superior 

Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o dano moral, decorrente de 

inscrição irregular em cadastros de inadimplente, configura-se in re ipsa, 

ou seja, é presumido e não carece de prova da existência do dano para 

surgir a obrigação de indenizar. O montante fixado deve servir para 

reparação do dano e repressão da conduta ilícita, obedecendo aos 

requisitos de razoabilidade e proporcionalidade de cada caso, sendo que 

para o presente caso fixo o valor de R$ 5.000,00 (CINCO mil reais), ante a 

negativação de seu nome indevidamente, não comprovando a existência 

de qualquer contrato assinado pelo Consumidor, ante a inversão do ônus 

da prova. Como corolário, a dívida anotada deve ser declarada inexistente. 

Recurso conhecido e parcialmente provido. (Procedimento do Juizado 

Especial Cível 896199620168110001/2018, Relator Marcelo Sebastião 

Prado de Moraes, Turma Recursal Única, Julgado em 10/08/2018, 

Publicado no DJE 10/08/2018). (destaquei) Assim, no que concerne à 

fixação do valor que corresponda à justa indenização pelo dano de 

natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a doutrina e 

jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais sejam, a 

condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade 

de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação 

econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão 

do dano. No caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização 

dos danos morais em R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia essa que atende 

aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não 

caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no 

patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. Vale 

anotar que, dos relatórios de consultas apresentados nos autos se pode 

constatar que não há outras anotações negativas. Dispositivo Ante o 

exposto, com fulcro no art. 487, I do CPC c.c. art. 6º da Lei nº. 9.099/95, 

julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos da inicial para: a) 

DECLARAR a inexistência dos débitos discutidos nos autos, quais sejam, 

R$ 544,66 (quinhentos e quarenta e quatro reais e sessenta e seis 

centavos), referente ao contrato nº 631544711000020CT, disponibilizada 

em 05/11/2017 e aquela de R$ 372,60 (trezentos e setenta e dois reais e 

sessenta centavos) oriunda do contrato nº 631544711000020EC, 

disponível também no dia 05/11/2017, e b) CONDENAR a requerida, a título 

de indenização por danos morais, a pagar o valor de R$ 6.000,00 (seis mil 

reais), com juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso e 

correção monetária (INPC) a partir desta data. Determino que a requerida 

proceda com a baixa da negativação junto ao Órgão de Proteção ao 

Crédito cuja anotação foi comprovada nos autos, no prazo de 10 (dez) 

dias, sob pena de multa fixa no valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos 

reais). Sem custas e honorários advocatícios (art. 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95). Intimem-se. Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas 

baixas. Submeto à homologação da MMª. Juíza Togada, nos termos do art. 

40 da Lei 9.099/95. Heuder Lima de Assis Juiz Leigo Vistos etc. Homologo, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9.099/1995. 

Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações de estilo. Cuiabá/MT, data registrada no 

Sistema. Patrícia Ceni Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008027-08.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

L.K.F. REIS E CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA REY CARVALHO OAB - MT12590-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CELIA TELMA OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PATRICIA CENI DOS SANTOS

 

Autos n°1008027-08.2019.8.11.0001 Vistos, etc. Deixo de apresentar o 

relatório, com fulcro no artigo 38, in fine da Lei nº 9.099 de 26/09/1995. 

Passo a Decidir. In casu, verifica-se a composição entre as partes, que 

transigiram, conforme acordo assinado e celebrado livremente (ID 

nº28632260), não havendo indícios de vícios ou qualquer irregularidade. 

Vejamos o que dispõe o art.487, inc. III, b), do Novo Código de Processo 

Civil: "Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz: (...) III – 

homologar ; b) a transação;" (...) Isto posto, HOMOLOGO, para que surtam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o acordo celebrado pelas partes, na 

movimentação retro. Em consequência, JULGO EXTINTO o processo, com 

fulcro artigo 487, III, “b” do CPC, com resolução do mérito. Após o trânsito 

em julgado, arquive-se com as baixas e anotações necessárias. Intime-se 

e Cumpra-se. Patrícia Ceni Juíza de Direito

JUVAM - Juizado Especial Volante Ambiental de Cuiabá

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 39907 Nr: 1429-40.2018.811.0082

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Madeireira Japurá Eireli Me

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL MORAES VALENTE - 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106693/2/2020 Página 453 de 473



OAB:21549/MT, SILVANA DA SILVA MORAES - OAB:7139

 Vistos.

DEFIRO o pedido formulado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL à fl. 99 e 

DESIGNO audiência de justificação para o dia 06.05.2020, às 17h.

Atento aos princípios instituídos em sede de Juizados Especiais, em 

especial aos de informalidade, simplicidade e de economia processual, 

intime-se a autora do fato, preferencialmente, por intermédio de seus 

números de telefone constantes à fl. 82. Caso reste infrutífera a intimação 

por meio telefônico, esta se fará por oficial de Justiça, no endereço 

declinado nos autos.

Ciência ao MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL.

Cumpra-se.

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003968-40.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE AUGUSTO FAVERO ZERWES OAB - MT21534-O (ADVOGADO(A))

RODRIGO GUIMARAES DE SOUZA OAB - MT19554-O (ADVOGADO(A))

ODAIR JOSE PEREIRA BARBOSA OAB - 784.907.741-53 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003968-40.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ODAIR JOSE 

PEREIRA BARBOSA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RODRIGO 

GUIMARAES DE SOUZA, FELIPE AUGUSTO FAVERO ZERWES POLO 

PASSIVO: ESTADO DE MATO GROSSO e outros FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 26/05/2020 Hora: 11:30 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 275, Telefone: (65) 3648-6000, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 31 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003969-25.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO PEREIRA DE ARAUJO OAB - 856.728.311-68 (REPRESENTANTE)

FELIPE AUGUSTO FAVERO ZERWES OAB - MT21534-O (ADVOGADO(A))

RODRIGO GUIMARAES DE SOUZA OAB - MT19554-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003969-25.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:RENATO 

PEREIRA DE ARAUJO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RODRIGO 

GUIMARAES DE SOUZA, FELIPE AUGUSTO FAVERO ZERWES POLO 

PASSIVO: ESTADO DE MATO GROSSO e outros FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 26/05/2020 Hora: 11:40 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 275, Telefone: (65) 3648-6000, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 31 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003970-10.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RODNEY SOUZA DOURADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE AUGUSTO FAVERO ZERWES OAB - MT21534-O (ADVOGADO(A))

RODRIGO GUIMARAES DE SOUZA OAB - MT19554-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003970-10.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:RODNEY SOUZA 

DOURADO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RODRIGO GUIMARAES DE 

SOUZA, FELIPE AUGUSTO FAVERO ZERWES POLO PASSIVO: ESTADO 

DE MATO GROSSO e outros FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 26/05/2020 Hora: 11:50 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 275, Telefone: (65) 3648-6000, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 31 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003971-92.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RONEY OLIVEIRA CLAUDIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE AUGUSTO FAVERO ZERWES OAB - MT21534-O (ADVOGADO(A))

RODRIGO GUIMARAES DE SOUZA OAB - MT19554-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003971-92.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:RONEY 

OLIVEIRA CLAUDIO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RODRIGO 

GUIMARAES DE SOUZA, FELIPE AUGUSTO FAVERO ZERWES POLO 

PASSIVO: ESTADO DE MATO GROSSO e outros FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 26/05/2020 Hora: 12:00 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 275, Telefone: (65) 3648-6000, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 31 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003972-77.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SIZENANDO SANTANA FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO GUIMARAES DE SOUZA OAB - MT19554-O (ADVOGADO(A))

FELIPE AUGUSTO FAVERO ZERWES OAB - MT21534-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003972-77.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:SIZENANDO 

SANTANA FILHO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RODRIGO 

GUIMARAES DE SOUZA, FELIPE AUGUSTO FAVERO ZERWES POLO 

PASSIVO: ESTADO DE MATO GROSSO e outros FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 26/05/2020 Hora: 14:00 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 275, Telefone: (65) 3648-6000, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 31 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003974-47.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

TAIRONE OLIVEIRA CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO GUIMARAES DE SOUZA OAB - MT19554-O (ADVOGADO(A))

FELIPE AUGUSTO FAVERO ZERWES OAB - MT21534-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003974-47.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:TAIRONE 
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OLIVEIRA CAMPOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RODRIGO 

GUIMARAES DE SOUZA, FELIPE AUGUSTO FAVERO ZERWES POLO 

PASSIVO: ESTADO DE MATO GROSSO e outros FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 26/05/2020 Hora: 14:10 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 275, Telefone: (65) 3648-6000, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 31 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003977-02.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

TALLES RICARDO DA SILVA VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE AUGUSTO FAVERO ZERWES OAB - MT21534-O (ADVOGADO(A))

RODRIGO GUIMARAES DE SOUZA OAB - MT19554-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003977-02.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:TALLES 

RICARDO DA SILVA VIEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RODRIGO 

GUIMARAES DE SOUZA, FELIPE AUGUSTO FAVERO ZERWES POLO 

PASSIVO: ESTADO DE MATO GROSSO e outros FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 26/05/2020 Hora: 14:20 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 275, Telefone: (65) 3648-6000, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 31 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003979-69.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VALTER JUNIOR RODRIGUES MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE AUGUSTO FAVERO ZERWES OAB - MT21534-O (ADVOGADO(A))

RODRIGO GUIMARAES DE SOUZA OAB - MT19554-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003979-69.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:VALTER JUNIOR 

RODRIGUES MARTINS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RODRIGO 

GUIMARAES DE SOUZA, FELIPE AUGUSTO FAVERO ZERWES POLO 

PASSIVO: ESTADO DE MATO GROSSO e outros FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 26/05/2020 Hora: 14:30 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 275, Telefone: (65) 3648-6000, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 31 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002283-37.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANE MAIA WANDERLEY (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARMEM LUCIA HADDAD GARCIA OAB - MT19621/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1002283-37.2016.8.11.0001 REQUERENTE: ADRIANE MAIA WANDERLEY 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Intime-se a parte 

exequente para juntar cálculo atualizado com a incidência dos juros de 

0,5% a partir da citação, conforme determinado na sentença, no prazo de 

15 (quinze) dias. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul 

de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014336-27.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GRACILMA CARVALHO RAMIRES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Ardonil Manoel Gonzalez Junior OAB - MT13945-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1014336-27.2016.8.11.0041 AUTOR(A): GRACILMA CARVALHO RAMIRES 

REU: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Intime-se a parte autora 

para comprovar a situação de inventariante do de cujus, Sr. Danilo Neves 

Ramires, bem como para apresentar as certidões de nascimento dos sete 

filhos indicados na certidão de óbito juntada no id.1866055, no prazo de 30 

(trinta) dias. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1002390-81.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL MESSIAS DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO NADAF GUSMAO OAB - MT16014-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1002390-81.2016.8.11.0001 EXEQUENTE: MANOEL MESSIAS DA SILVA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Em que pese a 

ausência de intimação da fase de cumprimento de sentença, sobreveio no 

id 12991115 a manifestação da Procuradoria Geral do Estado na qual 

expressamente revela ciência da decisão homologatória. Sem oposição do 

executado, pelo princípio pas de nullité sans grief, não se declarará a 

nulidade de ato processual que não gere prejuízo às partes. Na espécie, 

identificado pela manifestação do executado a ausência de prejuízo, não 

há nulidade a ser declarada. Expeça-se a requisição de pagamento. 

Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020929-72.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PETRONIEL DA SILVA CAMPOS ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA PATRICIA SALGADO OAB - MT13260-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1020929-72.2016.8.11.0041 REQUERENTE: PETRONIEL DA SILVA 

CAMPOS ROCHA REQUERIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE 

TRÂNSITO Vistos, etc. Intime-se a parte autora para juntar o extrato do 

veículo atualizado, no prazo de 15 (quinze) dias. Cumprido o determinado, 

intime-se o DETRAN para se manifestar sobre a juntada do documento no 

prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
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Processo Número: 1017500-97.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO MARINHO CORREA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO CARVALHO DE SOUZA OAB - MT19198-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REU)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1017500-97.2016.8.11.0041 AUTOR(A): CLAUDIO MARINHO CORREA 

REU: ESTADO DE MATO GROSSO, MATO GROSSO PREVIDENCIA - 

MTPREV Vistos, etc. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE DIREITO na 

qual a parte autora postula: “II) Seja declarado o direito do Autor de 

receber os retroativos compreendidos entre o período de 18/07/2011 e 

18/12/2015 decorrentes de seu enquadramento no nível 007, nos termos 

em que reconhecido no Parecer nº 7159/SUPREV/SAD/2009, cujo 

montante deverá ser apurado em fase liquidatória...” g.n. No sistema dos 

juizados não se admite liquidação de sentença, de modo que cabe ao 

autor quantificar monetariamente o pedido, incluindo atualização até a data 

da distribuição, inclusive para se aferir a competência do juízo, nos termos 

da Lei 12.153/09. Intime-se a parte autora para apresentar o demonstrativo 

de cálculo do total do valor que pretende receber devidamente atualizado, 

até a data de distribuição, de acordo com os índices aplicáveis aos débitos 

da Fazenda Pública, no prazo de 15 dias, sob pena de extinção. Intime-se. 

Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque 

e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011778-82.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE CORREA DA CRUZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno Costa Alvares Silva OAB - MT15127-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REU)

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1011778-82.2016.8.11.0041 AUTOR(A): ALEXANDRE CORREA DA CRUZ 

REU: ESTADO DE MATO GROSSO, MATO GROSSO PREVIDENCIA - 

MTPREV Vistos, etc. Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER 

CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO na qual a parte autora postula: 

“d) A condenação do requerido, por força da repetição de indébito, ao 

ressarcimento no valor das contribuições cobradas indevidamente, cujo 

valor deverá ser apurado em liquidação de sentença, apurando-se os 

juros e a correção monetária incidentes sobre os descontos indevidos 

desde o desembolso.” g.n. No sistema dos juizados não se admite 

liquidação de sentença, de modo que cabe ao autor quantificar 

monetariamente o pedido, incluindo atualização até a data da distribuição, 

inclusive para se aferir a competência do juízo, nos termos da Lei 

12.153/09. Intime-se a parte autora para apresentar o demonstrativo de 

cálculo do total do valor que pretende receber devidamente atualizado, até 

a data de distribuição, de acordo com os índices aplicáveis aos débitos da 

Fazenda Pública, no prazo de 15 dias. Intime-se. Cuiabá, data registrada 

no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001121-81.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VANIA GUIOMAR DE MAGALHAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELA PARRA SANTILIO OAB - MT8652/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1001121-81.2016.8.11.0041 REQUERENTE: VANIA GUIOMAR DE 

MAGALHAES REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Considerando a informação de falecimento da parte autora na data de 

06/05/2019, intime-se o espólio ou os herdeiros/sucessores a fim de 

manifestarem interesse na sucessão processual, no prazo de 15 (quinze) 

dias. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1031441-80.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NARA GARCIA TEIXEIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (ADVOGADO(A))

CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA OAB - MT0010309A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1031441-80.2017.8.11.0041 AUTOR(A): NARA GARCIA TEIXEIRA DA 

SILVA REU: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se de AÇÃO 

DE RESTITUIÇÃO c/c DECLARAÇÃO DE INDÉBITO c/c LIMINAR INAUDITA 

ALTERA PARS na qual a parte autora postula: “... a condenação do Estado 

de Mato Grosso em restituir os descontos previdenciários retroativos aos 

últimos cinco anos, que nos valores atuais ( a função gratificada (FDE) 

atualmente tem o valor de R$ 2.090,34, incidentes 11% R$ 229,94 , 

multiplicado por 60 meses ( 5 anos) resultaria R$ 13.796,24, devidamente 

atualizados apurados em liquidação de sentença, inclusive as que forem 

descontadas no tramite desta ação.” g.n. No sistema dos juizados não se 

admite liquidação de sentença, de modo que cabe ao autor quantificar 

monetariamente o pedido, incluindo atualização até a data da distribuição, 

inclusive para se aferir a competência do juízo, nos termos da Lei 

12.153/09. Intime-se a parte autora para apresentar as fichas financeiras 

e o demonstrativo de cálculo do total do valor que pretende receber 

devidamente atualizado, até a data de distribuição, de acordo com os 

índices aplicáveis aos débitos da Fazenda Pública, no prazo de 15 dias. 

Intime-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0504301-25.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE COSTA DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONALDO MOREIRA DA SILVA OAB - MT18624/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

0504301-25.2015.8.11.0001 EXEQUENTE: MARIA JOSE COSTA DOS 

SANTOS EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Intime-se 

a parte autora para apresentar o cálculo nos exatos termos da sentença, 

"...juros moratórios calculados com base no índice oficial de remuneração 

básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do art. 

1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação da Lei nº 11.960/09", no prazo de 15 

(quinze) dias. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0505529-69.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:
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ROSA ALICE DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura OAB - MT9271-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 

0505529-69.2014.8.11.0001. EXEQUENTE: ROSA ALICE DA SILVA 

EXECUTADO: CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL Vistos, etc. Converte-se a 

decisão em diligência, determinando a remessa dos autos para a 

contadoria judicial para realização do cálculo, nos termos da decisão de id. 

3243161. Após, conclusos para homologação. Intime-se. Gabriela Carina 

Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003986-61.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAM CAMPOS PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO GUIMARAES DE SOUZA OAB - MT19554-O (ADVOGADO(A))

FELIPE AUGUSTO FAVERO ZERWES OAB - MT21534-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003986-61.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:WILLIAM 

CAMPOS PEREIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RODRIGO 

GUIMARAES DE SOUZA, FELIPE AUGUSTO FAVERO ZERWES POLO 

PASSIVO: ESTADO DE MATO GROSSO e outros FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 26/05/2020 Hora: 14:40 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 275, Telefone: (65) 3648-6000, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 31 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003989-16.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ZACARIAS MACHADO FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE AUGUSTO FAVERO ZERWES OAB - MT21534-O (ADVOGADO(A))

RODRIGO GUIMARAES DE SOUZA OAB - MT19554-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003989-16.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ZACARIAS 

MACHADO FILHO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RODRIGO 

GUIMARAES DE SOUZA, FELIPE AUGUSTO FAVERO ZERWES POLO 

PASSIVO: ESTADO DE MATO GROSSO e outros FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 26/05/2020 Hora: 14:50 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 275, Telefone: (65) 3648-6000, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 31 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003997-90.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

OESLEY CAETANO DO NASCIMENTO LOMAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE AUGUSTO FAVERO ZERWES OAB - MT21534-O (ADVOGADO(A))

RODRIGO GUIMARAES DE SOUZA OAB - MT19554-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003997-90.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:OESLEY 

CAETANO DO NASCIMENTO LOMAS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

RODRIGO GUIMARAES DE SOUZA, FELIPE AUGUSTO FAVERO ZERWES 

POLO PASSIVO: ESTADO DE MATO GROSSO e outros FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 26/05/2020 Hora: 15:00 , no endereço: 

RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 275, Telefone: (65) 

3648-6000, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 31 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004005-67.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO PINTO DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO GUIMARAES DE SOUZA OAB - MT19554-O (ADVOGADO(A))

FELIPE AUGUSTO FAVERO ZERWES OAB - MT21534-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1004005-67.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:VICTOR HUGO 

PINTO DE ARRUDA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RODRIGO 

GUIMARAES DE SOUZA, FELIPE AUGUSTO FAVERO ZERWES POLO 

PASSIVO: ESTADO DE MATO GROSSO e outros FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 26/05/2020 Hora: 15:10 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 275, Telefone: (65) 3648-6000, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 31 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004033-35.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXSANDER DUQUES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO DA SILVA MANCIO JUNIOR OAB - MT23050-O (ADVOGADO(A))

MARCELO ANGELO DE MACEDO OAB - MT6811-O (ADVOGADO(A))

FABIA LORENA SILVA FIGUEIREDO OAB - MT22037/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1004033-35.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ALEXSANDER 

DUQUES DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FABIA 

LORENA SILVA FIGUEIREDO, MARCELO ANGELO DE MACEDO, JOAO DA 

SILVA MANCIO JUNIOR POLO PASSIVO: ESTADO DE MATO GROSSO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - 

J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 05/05/2020 Hora: 

09:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 275, 

Telefone: (65) 3648-6000, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 . CUIABÁ, 31 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004050-71.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

AMILTON MINEIRO DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ANGELO DE MACEDO OAB - MT6811-O (ADVOGADO(A))

JOAO DA SILVA MANCIO JUNIOR OAB - MT23050-O (ADVOGADO(A))

FABIA LORENA SILVA FIGUEIREDO OAB - MT22037/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)
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PROCESSO n. 1004050-71.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:AMILTON 

MINEIRO DE ARAUJO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FABIA LORENA 

SILVA FIGUEIREDO, MARCELO ANGELO DE MACEDO, JOAO DA SILVA 

MANCIO JUNIOR POLO PASSIVO: ESTADO DE MATO GROSSO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - 

J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 12/05/2020 Hora: 

08:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 275, 

Telefone: (65) 3648-6000, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 . CUIABÁ, 31 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004065-40.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIELY FERNANDA ALVES DA SILVA NASCIMENTO (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1004065-40.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MARIELY 

FERNANDA ALVES DA SILVA NASCIMENTO POLO PASSIVO: MUNICÍPIO 

DE CUIABÁ FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 19/05/2020 

Hora: 16:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

275, Telefone: (65) 3648-6000, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 . CUIABÁ, 31 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004077-54.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO DA SILVA SATO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ANGELO DE MACEDO OAB - MT6811-O (ADVOGADO(A))

FABIA LORENA SILVA FIGUEIREDO OAB - MT22037/O (ADVOGADO(A))

JOAO DA SILVA MANCIO JUNIOR OAB - MT23050-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1004077-54.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:RODRIGO DA 

SILVA SATO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FABIA LORENA SILVA 

FIGUEIREDO, MARCELO ANGELO DE MACEDO, JOAO DA SILVA MANCIO 

JUNIOR POLO PASSIVO: ESTADO DE MATO GROSSO FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 26/05/2020 Hora: 15:20 , no endereço: 

RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 275, Telefone: (65) 

3648-6000, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 31 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004078-39.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDNO ROBERTO APOITIA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL FURLANI BERNARDINELLI OAB - MT21131/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Jean Fernandes Camargo (REQUERIDO)

ALEXANDRE BUSTAMANTE DOS SANTOS (REQUERIDO)

Estado do Mato Grosso, representado pela Procuradoria Geral do Estado 

do Mato Grosso (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1004078-39.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:EDNO ROBERTO 

APOITIA JUNIOR ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: DANIEL FURLANI 

BERNARDINELLI POLO PASSIVO: Estado do Mato Grosso, representado 

pela Procuradoria Geral do Estado do Mato Grosso e outros (2) 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - 

J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 26/05/2020 Hora: 

15:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 275, 

Telefone: (65) 3648-6000, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 . CUIABÁ, 31 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004091-38.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ENEDINA DE SOUZA E SILVA (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (REU)

 

PROCESSO n. 1004091-38.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ENEDINA DE 

SOUZA E SILVA POLO PASSIVO: MUNICÍPIO DE CUIABÁ FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 26/05/2020 Hora: 15:40 , no endereço: 

RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 275, Telefone: (65) 

3648-6000, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 31 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1016616-86.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON CARLOS SILVA CAMPOS (REQUERENTE)

EDJANIO DE ARAUJO MARCELINO (REQUERENTE)

VALDECIR DONATO FLORENCIO (REQUERENTE)

REROLD NOBRE DA SILVA (REQUERENTE)

CLAUDEMIR ALVES COUTINHO (REQUERENTE)

LAYONEY BORGES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

FLAVIO SANTOS DE ALMEIDA (REQUERENTE)

EDMILSON MENDES TEIXEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ODORICO DORILEO ROSA JUNIOR OAB - MT13822-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação em Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 10/03/2020 Hora: 15:00 , Local: CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro: Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de 

Infantaria Motorizada – BIM, Cuiabá-MT; bem como para ciência do 

despacho/decisão: “(...) Ante o exposto, indefere-se o pedido de tutela 

provisória.Designe-se audiência de conciliação.Cite-se o requerido, com 

as advertências legais, especialmente para apresentar a documentação 

de que disponha para esclarecimento da causa, nos termos do artigo 9º 

da Lei 12.153/2009.Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina 

Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito ”. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004100-97.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RUBENS GALDINO PAIVA FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ANGELO DE MACEDO OAB - MT6811-O (ADVOGADO(A))

JOAO DA SILVA MANCIO JUNIOR OAB - MT23050-O (ADVOGADO(A))

FABIA LORENA SILVA FIGUEIREDO OAB - MT22037/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1004100-97.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:RUBENS 

GALDINO PAIVA FILHO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FABIA 

LORENA SILVA FIGUEIREDO, MARCELO ANGELO DE MACEDO, JOAO DA 

SILVA MANCIO JUNIOR POLO PASSIVO: ESTADO DE MATO GROSSO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 
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AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - 

J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 26/05/2020 Hora: 

15:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 275, 

Telefone: (65) 3648-6000, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 . CUIABÁ, 31 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001149-33.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZETE SOTOCORNO CAROSSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO TEIXEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT27452/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação em Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 23/04/2020 Hora: 09:20 , Local: CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro: Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de 

Infantaria Motorizada – BIM, Cuiabá-MT; bem como para ciência do 

despacho/decisão: “(...) Ante o exposto, INDEFERE-SE o pedido de tutela 

de urgência.Designe-se audiência de conciliação.Cite-se o requerido, com 

as advertências legais, especialmente para apresentar a documentação 

de que disponha para esclarecimento da causa, nos termos do artigo 9º 

da Lei 12.153/2009. Cuiabá, data registrada no sistema.Gabriela Carina 

Knaul de Albuquerque e SilvaJuíza de Direito ”. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002200-16.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO APARECIDO ILDEFONSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIANE FERNANDA DA SILVA OAB - MT188630-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação em Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 26/05/2020 Hora: 16:10 , Local: CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro: Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de 

Infantaria Motorizada – BIM, Cuiabá-MT; bem como para ciência do 

despacho/decisão: “(...) Após, designe-se audiência de conciliação e 

cite-se o requerido, com as advertências legais, especialmente para 

apresentar a documentação de que disponha para esclarecimento da 

causa, nos termos do artigo 9º da Lei 12.153/2009. Intime-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito”. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002093-35.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZEU GLOMBA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAXSUEL PEREIRA DA CRUZ OAB - RO5746 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação em Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 12/05/2020 Hora: 09:10 , Local: CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro: Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de 

Infantaria Motorizada – BIM, Cuiabá-MT; bem como para ciência do 

despacho/decisão: “(...) Ante o exposto, INDEFERE-SE o pedido de tutela 

de urgência.Designe-se audiência de conciliação.Cite-se o requerido, com 

as advertências legais, especialmente para apresentar a documentação 

de que disponha para esclarecimento da causa, nos termos do artigo 9º 

da Lei 12.153/2009. Cuiabá, data registrada no sistema.Gabriela Carina 

Knaul de Albuquerque e SilvaJuíza de Direito ”. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 0505647-45.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA MARIA DE ALMEIDA ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELLY CARVALHO JUNIOR OAB - MT6132-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: Impulsiono o presente feito, com a finalidade de INTIMAR AS 

PARTES, para manifestarem sobre o retorno dos autos da Turma 

Recursal, no prazo de 10 (dez) dias. Cuiabá, 31 de janeiro de 2020

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004117-36.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LENIL DE SOUZA E SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA NIEDERLE OAB - MT10458-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

PROCESSO n. 1004117-36.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:LENIL DE SOUZA 

E SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCIA NIEDERLE POLO 

PASSIVO: ESTADO DE MATO GROSSO FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 26/05/2020 Hora: 16:20 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 275, Telefone: (65) 3648-6000, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 31 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000502-09.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA SONIA CASTRILLON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura OAB - MT9271-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: Impulsiono o presente feito, com a finalidade de INTIMAR AS 

PARTES, para manifestarem sobre o retorno dos autos da Turma 

Recursal, no prazo de 10 (dez) dias. Cuiabá, 31 de janeiro de 2020

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001046-94.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DO ROSARIO DE FATIMA PEREIRA DO NASCIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO NADAF GUSMAO OAB - MT16014-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: Impulsiono o presente feito, com a finalidade de INTIMAR AS 

PARTES, para manifestarem sobre o retorno dos autos da Turma 

Recursal, no prazo de 10 (dez) dias. Cuiabá, 31 de janeiro de 2020

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002696-16.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NORIVALDO FRANCISCO DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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marinice de fátima da cruz OAB - MT13366-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MT19081-A 

(ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: Impulsiono o presente feito, com a finalidade de INTIMAR AS 

PARTES, para manifestarem sobre o retorno dos autos da Turma 

Recursal, no prazo de 10 (dez) dias. Cuiabá, 31 de janeiro de 2020

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002824-36.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

REINALDO DE MORAIS (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura OAB - MT9271-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação neste 

Juizado Especial da Fazenda Pública em Data: 14/12/2017, Hora: 10:10, 

Local: Complexo Miranda Reis: Juizado Especial da Fazenda Pública da 

Capital/MT, Rua Miranda Reis, nº 441, Bairro Poção, Cuiabá-MT. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001037-69.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO DE MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura OAB - MT9271-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “Vistos, etc. Para melhor compreensão dos fatos, converte-se 

o julgamento em diligência a fim de determinar à parte autora que junte aos 

autos cópia integral do processo administrativo Protocolo nº 257621/2016, 

no prazo de 10 (dez) dias. Após, concluso para sentença. Intime-se. 

Cuiabá-MT, 21 de agosto de 2017. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e 

Silva Juíza de Direito.” OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004124-28.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CARLA SALGADO SA MAIA FORTES (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1004124-28.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ANA CARLA 

SALGADO SA MAIA FORTES POLO PASSIVO: MUNICÍPIO DE CUIABÁ 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - 

J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 26/05/2020 Hora: 

16:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 275, 

Telefone: (65) 3648-6000, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 . CUIABÁ, 31 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002952-56.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO FRANCISCO TURBINO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Ale Arfux Junior OAB - MT6843-O (ADVOGADO(A))

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT7031-O 

(ADVOGADO(A))

PEDRO CORREA FRANCO OAB - MT22926-O (ADVOGADO(A))

ARISTIDES SOARES DE CAMPOS NETO OAB - MT23651-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: Impulsiono o presente feito, com a finalidade de INTIMAR AS 

PARTES, para manifestarem sobre o retorno dos autos da Turma 

Recursal, no prazo de 10 (dez) dias. Cuiabá, 31 de janeiro de 2020

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003225-35.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON PEREIRA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno Costa Alvares Silva OAB - MT15127-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO DE TERRAS DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: Impulsiono o presente feito, com a finalidade de INTIMAR AS 

PARTES, para manifestarem sobre o retorno dos autos da Turma 

Recursal, no prazo de 10 (dez) dias. Cuiabá, 31 de janeiro de 2020

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1017705-29.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GEANDER GONCALVES DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBINSON HENRIQUE PEREGO OAB - MT18498-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

FUNDACAO ESCOLA SUPERIOR DO MINISTERIO PUBLICO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAELLA GAMBOGI DE SOUZA OAB - RS91586 (ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: Impulsiono o presente feito, com a finalidade de INTIMAR AS 

PARTES, para manifestarem sobre o retorno dos autos da Turma 

Recursal, no prazo de 10 (dez) dias. Cuiabá, 31 de janeiro de 2020

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004134-72.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GUIOMAR FERREIRA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO RICARDO VAUCHER DE OLIVEIRA OAB - MT14490-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação em Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 26/05/2020 Hora: 16:40 , Local: CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro: Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de 

Infantaria Motorizada – BIM, Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001033-95.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SADRAQUE GONCALVES FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLENILDE FELICIANO BEZERRA FERRAREZ OAB - MT20993-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)
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FINALIDADE: Impulsiono o presente feito, com a finalidade de INTIMAR AS 

PARTES, para manifestarem sobre o retorno dos autos da Turma 

Recursal, no prazo de 10 (dez) dias. Cuiabá, 31 de janeiro de 2020

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001034-80.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MATIAS ALVES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLENILDE FELICIANO BEZERRA FERRAREZ OAB - MT20993-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: Impulsiono o presente feito, com a finalidade de INTIMAR AS 

PARTES, para manifestarem sobre o retorno dos autos da Turma 

Recursal, no prazo de 10 (dez) dias. Cuiabá, 31 de janeiro de 2020

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000569-71.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO MARCOS TEIXEIRA HOLANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLENILDE FELICIANO BEZERRA FERRAREZ OAB - MT20993-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: Impulsiono o presente feito, com a finalidade de INTIMAR AS 

PARTES, para manifestarem sobre o retorno dos autos da Turma 

Recursal, no prazo de 10 (dez) dias. Cuiabá, 31 de janeiro de 2020

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 0503273-22.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELAINE CUNHA RIOS BRANDAO DUTRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: Impulsiono o presente feito, com a finalidade de INTIMAR AS 

PARTES, para manifestarem sobre o retorno dos autos da Turma 

Recursal, no prazo de 10 (dez) dias. Cuiabá, 31 de janeiro de 2020

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001841-03.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANE FRANCA CORREA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO ALVES DE SOUZA OAB - MT18201-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: Impulsiono o presente feito, com a finalidade de INTIMAR AS 

PARTES, para manifestarem sobre o retorno dos autos da Turma 

Recursal, no prazo de 10 (dez) dias. Cuiabá, 31 de janeiro de 2020

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000825-14.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARISTELA DA SILVA CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO MOREIRA PEREIRA OAB - MT9405-O (ADVOGADO(A))

KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA OAB - MT15598-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: Impulsiono o presente feito, com a finalidade de INTIMAR AS 

PARTES, para manifestarem sobre o retorno dos autos da Turma 

Recursal, no prazo de 10 (dez) dias. Cuiabá, 31 de janeiro de 2020

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000809-60.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ESMAEL RONDON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ OAB - MT7355-A (ADVOGADO(A))

LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA OAB - MT12027-N 

(ADVOGADO(A))

ISABELLY FURTUNATO OAB - MT21705-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: Impulsiono o presente feito, com a finalidade de INTIMAR AS 

PARTES, para manifestarem sobre o retorno dos autos da Turma 

Recursal, no prazo de 10 (dez) dias. Cuiabá, 31 de janeiro de 2020

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000984-54.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO LUIZ DE FRANCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISABELLY FURTUNATO OAB - MT21705-O (ADVOGADO(A))

CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ OAB - MT7355-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: Impulsiono o presente feito, com a finalidade de INTIMAR AS 

PARTES, para manifestarem sobre o retorno dos autos da Turma 

Recursal, no prazo de 10 (dez) dias. Cuiabá, 31 de janeiro de 2020

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002029-93.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE RODRIGUES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIOVANNA VIEIRA DE ANDRADE PROCHNOW OAB - MT24717/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: Impulsiono o presente feito, com a finalidade de INTIMAR AS 

PARTES, para manifestarem sobre o retorno dos autos da Turma 

Recursal, no prazo de 10 (dez) dias. Cuiabá, 31 de janeiro de 2020

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001261-70.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DIANY NEVES OLIVEIRA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS TAVARES DE MELLO OAB - MT5026-N 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: Impulsiono o presente feito, com a finalidade de INTIMAR AS 

PARTES, para manifestarem sobre o retorno dos autos da Turma 

Recursal, no prazo de 10 (dez) dias. Cuiabá, 31 de janeiro de 2020

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003433-19.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANA MARIA MOREIRA DOS REIS (REQUERENTE)

SIDNEY EDUARDO LOBO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISABELLY FURTUNATO OAB - MT21705-O (ADVOGADO(A))

CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ OAB - MT7355-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: Impulsiono o presente feito, com a finalidade de INTIMAR AS 

PARTES, para manifestarem sobre o retorno dos autos da Turma 

Recursal, no prazo de 10 (dez) dias. Cuiabá, 31 de janeiro de 2020

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000488-25.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

APRIGIO GUILHERME MIRANDA DE FREITAS (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

TAYANA CAROLINA VIEIRA KREISCHER OAB - MT24132-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DO PARANA (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: Impulsiono o presente feito, com a finalidade de INTIMAR AS 

PARTES, para manifestarem sobre o retorno dos autos da Turma 

Recursal, no prazo de 10 (dez) dias. Cuiabá, 31 de janeiro de 2020

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1002093-06.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DEODATO LUCIO DA FONSECA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA OAB - MT0010309A 

(ADVOGADO(A))

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: Impulsiono o presente feito, com a finalidade de INTIMAR AS 

PARTES, para manifestarem sobre o retorno dos autos da Turma 

Recursal, no prazo de 10 (dez) dias. Cuiabá, 31 de janeiro de 2020

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000585-59.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS CINTRA FIGUEIREDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura OAB - MT9271-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: Impulsiono o presente feito, com a finalidade de INTIMAR AS 

PARTES, para manifestarem sobre o retorno dos autos da Turma 

Recursal, no prazo de 10 (dez) dias. Cuiabá, 31 de janeiro de 2020

Decisão

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1003176-23.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO SERGIO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA RAMOS COELHO OAB - MT16745-O (ADVOGADO(A))

FELIPE TEIXEIRA VIEIRA OAB - DF31718 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1003176-23.2019.8.11.0001 REQUERENTE: PAULO SERGIO DOS SANTOS 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Recebe-se o 

recurso no efeito devolutivo. Contrarrazões já apresentadas. Ante a 

alegação do autor de não ter condições de arcar com as custas 

processuais, sem o prejuízo do seu sustento e de sua família, DEFERE-SE 

os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 98, do CPC. 

Encaminhe-se à Turma Recursal Única. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 

data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002253-94.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON CIBULSKIS JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1002253-94.2019.8.11.0001 REQUERENTE: WILSON CIBULSKIS JUNIOR 

REQUERIDO: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV, ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos, etc. Recebe-se o recurso inominado no efeito devolutivo, 

haja vista sua tempestividade. Contrarrazões já apresentadas. 

Encaminhe-se à Turma Recursal Única. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 

data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006031-72.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CREUSA PINHEIRO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1006031-72.2019.8.11.0001 REQUERENTE: CREUSA PINHEIRO DOS 

SANTOS REQUERIDO: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV Vistos, 

etc. Recebe-se o recurso inominado no efeito devolutivo, haja vista sua 

tempestividade. Contrarrazões já apresentadas. Encaminhe-se à Turma 

Recursal Única. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no 

sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1003393-66.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO ROGERIO OLIVEIRA MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE TEIXEIRA VIEIRA OAB - DF31718 (ADVOGADO(A))

CAMILA RAMOS COELHO OAB - MT16745-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1003393-66.2019.8.11.0001 REQUERENTE: PAULO ROGERIO OLIVEIRA 

MORAES REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Recebe-se o recurso no efeito devolutivo. Contrarrazões já apresentadas. 

Ante a alegação do autor de não ter condições de arcar com as custas 

processuais, sem o prejuízo do seu sustento e de sua família, DEFERE-SE 

os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 98, do CPC. 

Encaminhe-se à Turma Recursal Única. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 

data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004231-09.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VALDETTE NUNES DE SIQUEIRA AGUILERA BENITES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIANE FERNANDA DA SILVA OAB - MT188630-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1004231-09.2019.8.11.0001 REQUERENTE: VALDETTE NUNES DE 
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SIQUEIRA AGUILERA BENITES REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, 

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV Vistos, etc. Recebe-se o 

recurso inominado no efeito devolutivo, haja vista sua tempestividade. 

Contrarrazões já apresentadas. Encaminhe-se à Turma Recursal Única. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001180-87.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ERLAN AREVALO DE CAMARGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1001180-87.2019.8.11.0001 REQUERENTE: ERLAN AREVALO DE 

CAMARGO REQUERIDO: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV Vistos, 

etc. Recebe-se o recurso inominado no efeito devolutivo, haja vista sua 

tempestividade. Contrarrazões já apresentadas. Encaminhe-se à Turma 

Recursal Única. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no 

sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007632-16.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

KASSIA KISS DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1007632-16.2019.8.11.0001 REQUERENTE: KASSIA KISS DA CRUZ 

REQUERIDO: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV Vistos, etc. 

Recebe-se o recurso inominado no efeito devolutivo, haja vista sua 

tempestividade. Contrarrazões já apresentadas. Encaminhe-se à Turma 

Recursal Única. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no 

sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1003405-80.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ADELSON ALVES BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA RAMOS COELHO OAB - MT16745-O (ADVOGADO(A))

FELIPE TEIXEIRA VIEIRA OAB - DF31718 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1003405-80.2019.8.11.0001 REQUERENTE: ADELSON ALVES BRITO 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Recebe-se o 

recurso no efeito devolutivo. Contrarrazões já apresentadas. Ante a 

alegação do autor de não ter condições de arcar com as custas 

processuais, sem o prejuízo do seu sustento e de sua família, DEFERE-SE 

os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 98, do CPC. 

Encaminhe-se à Turma Recursal Única. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 

data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001185-12.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LILIAN GLEICE DA SILVA DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1001185-12.2019.8.11.0001 REQUERENTE: LILIAN GLEICE DA SILVA DIAS 

REQUERIDO: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV Vistos, etc. 

Recebe-se o recurso inominado no efeito devolutivo, haja vista sua 

tempestividade. Contrarrazões já apresentadas. Encaminhe-se à Turma 

Recursal Única. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no 

sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001210-25.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX OLIVEIRA DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1001210-25.2019.8.11.0001 REQUERENTE: ALEX OLIVEIRA DE JESUS 

REQUERIDO: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV Vistos, etc. 

Recebe-se o recurso inominado no efeito devolutivo, haja vista sua 

tempestividade. Contrarrazões já apresentadas. Encaminhe-se à Turma 

Recursal Única. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no 

sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1002446-46.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EMERSON HENRIQUE DOS ANJOS ACENDINO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Ale Arfux Junior OAB - MT6843-O (ADVOGADO(A))

MORGANA KAMILA FREIRES DA SILVA OAB - MT24230-O 

(ADVOGADO(A))

MAYARA CRISTINA CINTRA ROSA OAB - MT24217-O (ADVOGADO(A))

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT7031-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1002446-46.2018.8.11.0001 EXEQUENTE: EMERSON HENRIQUE DOS 

ANJOS ACENDINO EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Recebe-se o recurso inominado no efeito devolutivo, haja vista sua 

tempestividade. Contrarrazões já apresentadas. Encaminhe-se à Turma 

Recursal Única. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no 

sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1003385-89.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO APARECIDO FIGUEIREDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106693/2/2020 Página 463 de 473



CAMILA RAMOS COELHO OAB - MT16745-O (ADVOGADO(A))

FELIPE TEIXEIRA VIEIRA OAB - DF31718 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1003385-89.2019.8.11.0001 REQUERENTE: MARCIO APARECIDO 

FIGUEIREDO REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Recebe-se o recurso no efeito devolutivo. Contrarrazões já apresentadas. 

Ante a alegação do autor de não ter condições de arcar com as custas 

processuais, sem o prejuízo do seu sustento e de sua família, DEFERE-SE 

os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 98, do CPC. 

Encaminhe-se à Turma Recursal Única. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 

data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1038074-10.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTINA BENEDITA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1038074-10.2017.8.11.0041 REQUERENTE: CRISTINA BENEDITA DA SILVA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Recebe-se o 

recurso no efeito devolutivo. Ante a alegação do autor de não ter 

condições de arcar com as custas processuais, sem o prejuízo do seu 

sustento e de sua família, DEFERE-SE os benefícios da Justiça Gratuita, 

nos termos do art. 98, do CPC. Encaminhe-se à Turma Recursal Única. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1003379-82.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOCIMAR GABRIEL DE FRANCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE TEIXEIRA VIEIRA OAB - DF31718 (ADVOGADO(A))

CAMILA RAMOS COELHO OAB - MT16745-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1003379-82.2019.8.11.0001 REQUERENTE: JOCIMAR GABRIEL DE 

FRANCA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Recebe-se o recurso no efeito devolutivo. Contrarrazões já apresentadas. 

Ante a alegação do autor de não ter condições de arcar com as custas 

processuais, sem o prejuízo do seu sustento e de sua família, DEFERE-SE 

os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 98, do CPC. 

Encaminhe-se à Turma Recursal Única. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 

data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005379-55.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOICE QUEIROZ DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1005379-55.2019.8.11.0001 REQUERENTE: JOICE QUEIROZ DOS SANTOS 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MATO GROSSO PREVIDENCIA 

- MTPREV Vistos, etc. Recebe-se o recurso inominado no efeito 

devolutivo, haja vista sua tempestividade. Contrarrazões já apresentadas. 

Encaminhe-se à Turma Recursal Única. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 

data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001748-40.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA CASTRO HERRERO (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (ADVOGADO(A))

CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA OAB - MT0010309A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1001748-40.2018.8.11.0001 INTERESSADO: ADRIANA CASTRO HERRERO 

REQUERIDO: MUNICÍPIO DE CUIABÁ Vistos, etc. Recebe-se o recurso 

inominado no efeito devolutivo, haja vista sua tempestividade. 

Contrarrazões já apresentadas. Encaminhe-se à Turma Recursal Única. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000423-30.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARINA DA SILVA MENDONCA PORTELA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO DE OLIVEIRA FREITAS OAB - MT13156-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1000423-30.2018.8.11.0001 REQUERENTE: MARINA DA SILVA 

MENDONCA PORTELA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, 

etc. Recebe-se o recurso inominado no efeito devolutivo, haja vista sua 

tempestividade. Contrarrazões já apresentadas. Encaminhe-se à Turma 

Recursal Única. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no 

sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000806-71.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DOMINGAS NEVES DA SILVA (REQUERENTE)

ANDRE FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO REUS BIASI OAB - MT3478-O (ADVOGADO(A))

SILVIA CRISTINA PAIM BIASI OAB - MT9262-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ Numero do Processo: 
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1000806-71.2019.8.11.0001 REQUERENTE: DOMINGAS NEVES DA SILVA, 

ANDRE FERREIRA DA SILVA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO 

PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado (artigo 38, da 

Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009). Trata-se de AÇÃO 

DE COBRANÇA proposta por ESPÓLIO DE ANDRÉ FERREIRA DA SILVA em 

desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO consubstanciada na Certidão de 

Crédito nº 9.9.091.021-0, emitida em 11 de abril de 2009, no valor de R$ 

33.098,02 (trinta e três mil noventa e oito reais e dois centavos). Citada, a 

parte reclamada não compareceu à audiência de conciliação, mas 

apresentou contestação. Decido. Segundo o disposto no artigo 1º do 

Decreto Federal nº 20.910/1932: "Art. 1º - As dívidas passivas da União, 

dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação 

contra a Fazenda Federal, Estadual ou Municipal, seja qual for a sua 

natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do 

qual se originarem." Da análise dos autos extrai-se que a Certidão que 

embasa o presente pedido foi emitida em 04/2009, o que, em tese, 

conduziria ao reconhecimento da prescrição, pois a ação ora sob 

julgamento foi proposta em 04/2019. Contudo, a parte requerente 

apresentou cópia das ações nº 0500290-21.2013.811.0001 e 

34148-77.2013.811.0001, em que também visavam o recebimento da 

Certidão de Crédito nº 9.9.091.021-0, distribuídas no ano de 2013, com 

citação válida, sendo que, esta última, a sentença de extinção do feito sem 

julgamento transitou em julgado apenas em 12/2018. Assim sendo, no 

decorrer das ações (2013 a 2018) o prazo prescricional ficou suspenso, 

de modo que afasto a tese de prescrição suscitada pelo requerido. Passo 

ao julgamento. Consta do id. 19265651 a Certidão de Crédito nº 

9.9.091.021-0, emitida em favor de André Ferreira da Silva, no valor líquido 

de R$ 33.098,02 (trinta e três mil noventa e oito reais e dois centavos). O 

espólio do beneficiário está devidamente representado nos presentes 

autos pela inventariante nomeada, Sra. Domingas Neves da Silva, esposa 

do falecido, conforme cópia dos autos 1044012-49.2018.811.00041 (id. 

19265536). O requerido não apresentou qualquer argumentação ou 

documento hábil a desqualificar a pretensão contida na exordial. Assim, 

diante da prova material do crédito, a procedência do pleito se impõe. 

Diante do exposto, JULGAM-SE PROCEDENTES os pedidos formulados na 

inicial para condenar o ESTADO DE MATO GROSSO ao pagamento do 

valor de R$ 33.098,02 (trinta e três mil noventa e oito reais e dois 

centavos), acrescidos de juros moratórios calculados com base no índice 

oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, 

desde a citação; e, correção monetária pelo IPCA-e, da data da 

propositura da ação, respeitando o teto dos Juizados Especiais; e, em 

consequência, DECLARO EXTINTO o processo com resolução de mérito, 

nos termos do art. 487, I, do CPC. Sem custas nem honorários, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei 

nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº 9.099/95, 

submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. Haiana 

Katherine Menezes Follmann Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. 

Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 

de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40, da Lei nº 

9.099/95. Intime-se a parte reclamante para apresentar as fichas 

financeiras do período não prescrito e a planilha de cálculo, para fins de 

futura execução. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data registrada no 

sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000513-83.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VEDANA E CIA LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE TORRES VEDANA OAB - MT0014013A-A (ADVOGADO(A))

NOILVES VEDANA OAB - MT0011221A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1000513-83.2016.8.11.0041 AUTOR(A): VEDANA E CIA LTDA RÉU: 

ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. 

Dispensa-se o relatório, em atenção ao que dispõe o art. 38 da Lei 

9.099/95 Trata-se de “Ação de Ordinária com pedidos condenatórios” 

proposta por VEDANA E CIA LTDA em desfavor do ESTADO DE MATO 

GROSSO, objetivando a indenização relativa ao valor de duas cargas de 

madeira apreendidas, bem como restituição da importância relativa aos 

tributos recolhidos. Citado, o requerido apresentou contestação. 

Alegando, preliminarmente, a ilegitimidade do Estado e no mérito a 

inexistência de culpa. DECIDO. PRELIMINAR - ILEGITIMIDADE PASSIVA 

Trata-se de pedido de indenização em face do Estado pela deterioração 

de cargas apreendidas pelo INDEA/MT e colocadas sob os cuidados do 

IPEM/MT (antigo IMEQ/MT). O IPEM/MT trata-se de uma autarquia estadual 

criada pela lei 6.402/1994, de modo que goza de absoluta autonomia 

administrativa operacional e financeira, com patrimônio próprio motivo pelo 

qual detém total capacidade para ser parte. Na mesma linha o INDEA, 

criado pela Lei 4171/79, também possui autonomia financeira e 

administrativa. Diante do exposto, acolhe-se a preliminar de ilegitimidade 

passiva do Estado de Mato Grosso referente ao pedido de indenização 

das cargas apreendidas e determina-se sua exclusão da lide quanto à 

referida pretensão, haja vista que são as autarquias, as quais possuem 

personalidade jurídica, as legitimadas para eventual compensação. 

Contudo, como o produto da arrecadação tributária é destinado ao 

ESTADO DE MATO GROSSO é o legitimado para repetição do indébito 

tributário. MÉRITO - RESTITUIÇÃO DE TRIBUTO A parte autora pugna pela 

restituição de tributos pagos pela carga fiscalizada. Segundo o disposto 

no Código Tributário Nacional: “Art. 168. O direito de pleitear a restituição 

extingue-se com o decurso do prazo de 5 (cinco) anos, contados: I - nas 

hipótese dos incisos I e II do artigo 165, da data da extinção do crédito 

tributário; II - na hipótese do inciso III do artigo 165, da data em que se 

tornar definitiva a decisão administrativa ou passar em julgado a decisão 

judicial que tenha reformado, anulado, revogado ou rescindido a decisão 

condenatória.” Na espécie restou ultrapassado o prazo quinquenal, assim, 

verifica-se a ocorrência da prescrição da pretensão de restituição dos 

tributos recolhidos em 2008, haja vista que a ação foi distribuída aos 

14/01/2016, sem comprovação documental nos autos de que haja ato 

interruptivo ou suspensivo do prazo prescricional. Desse modo, há que 

ser reconhecida e declarada a prescrição da pretensão autoral em 

relação a restituição dos tributos recolhidos. Diante do exposto, 

declara-se a prescrição da pretensão de restituição dos tributos e julga-se 

extinto o processo, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, II, do 

Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, conforme inteligência 

dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 

12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto 

o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. Ana Luize de Azevedo 

Santullo Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pela Juíza Leiga, na forma do art. 40, da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via 

recursal, nada sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. 

Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002219-56.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EVANDRO IWASAKI DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Sara de Lourdes Soares Orione e Borges OAB - MT4807-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1002219-56.2018.8.11.0001 REQUERENTE: EVANDRO IWASAKI DA SILVA 

REQUERIDO: PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO PROJETO DE SENTENÇA Conforme inteligência do artigo 38, da 

Lei nº 9.099/1995, c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009, deixo de exarar o 

relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. Atento aos termos do art. 330, inciso I, 

do Código de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da lide, visto 

não haver necessidade de dilações probatórias. Segundo consta na 

inicial, a parte requerente era servidor público estadual e possui um 

crédito em quantia certa, líquida e exigível no valor de R$ 18.666,80 

(dezoito mil seiscentos e sessenta e seis reais e oitenta centavos), 

referentes a créditos salariais e representado pela Certidão de Crédito nº 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106693/2/2020 Página 465 de 473



1100967432, expedida pelo Estado de Mato Grosso por intermédio da 

Secretaria de Estado de Administração, em 04/06/2009. A parte requerida 

deixou de comparecer à audiência de conciliação, todavia apresentou 

contestação. Contudo, não são aplicados os efeitos da revelia contra a 

Fazenda, diante da indisponibilidade do interesse público (art. 320, CPC). 

Passa-se à decisão. Primeiramente, o requerente esclarece que, 

supostamente, o referido título executivo jamais lhe foi entregue pelo 

requerido e, como o crédito não lhe foi pago, ingressou com uma ação de 

execução de título extrajudicial, na data de 20/05/2014, distribuída sob o nº 

0501488-59.2014.811.0001, todavia, pela ausência do referido título, foi 

extinta, sem julgamento de mérito. Conta ainda que posteriormente 

ingressou com uma ação ordinária de cobrança, distribuída sob o nº 

0505594-64.2014.8.11.0001, subsidiada pela mesma tela sistêmica 

elencada no id. 15361972, cuja decisão, transitada em julgado, julgou 

improcedente a demanda, por ausência de comprovação do crédito. Em 

seguida, o requerente impetrou Mandado de Segurança distribuído sob o 

nº 1001404-33.2016, cuja decisão concedeu parcialmente a segurança, 

determinando que o requerido apreciasse o pedido administrativo do 

requerente, no intuito de localizar a certidão de crédito, todavia, o 

requerente noticia que a referida decisão não foi integralmente cumprida. 

Devido as tentativas frustradas tenta o recebimento da verba salarial por 

meio da presente reclamação. Infere-se da inicial que o próprio requerente 

afirma que o objeto da presente demanda já foi discutido na ação ordinária 

de cobrança, distribuída sob o nº 0505594-64.2014, cuja sentença 

resolveu o mérito, registra trânsito em julgado e se encontra arquivada. 

Verifica-se que a supracitada ação ostenta o mesmo pretensão que esta, 

ora em exame, qual seja, recebimento de crédito salarial representado pela 

Certidão de Crédito nº 1100967432 expedida pelo Estado de Mato Grosso 

em 04/06/2009. Em ambas oportunidades utilizando-se da mesma prova, 

qual seja a tela sistêmica elencada no id. 15361972. Delineando-se a 

identidade de partes, pedido e causa de pedir, configurada está a coisa 

julgada que impede a reapreciação da causa. Configura-se a coisa 

julgada, nos termos do § 4º do art. 337 e do art. 485, V, ambos do CPC, 

quando se repete ação que já foi decidida por sentença de que não caiba 

mais recurso, o que é exatamente o caso dos autos. O fato de se ter, em 

tese, descumprimento da decisão no mandado de segurança que 

determinou a apreciação do requerimento administrativo do requerente não 

autoriza, pela mera frustração executiva, o afastamento da coisa julgada, 

tampouco que nesse juízo o autor procure compensação pela não 

satisfação da ordem mandamental, mormente porque o Juizado Especial 

possui competência exclusiva para a execução dos seus próprios 

julgados, conforme disposto no art. 3º, § 1º, inciso I, da Lei nº 9.099/95 c/c 

art. 27 da Lei nº 12.153/10. Nesse contexto, reconhece-se a existência de 

coisa julgada em relação aos autos nº 0505594-64.2014.8.11.0001 e 

julga-se extinto o processo sem resolução de mérito, na forma do artigo 

485, V, do CPC. Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos 

artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. 

Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à 

apreciação do MM. Juiz de Direito. Renata Mattos Camargo de Paiva Juíza 

Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, 

na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, nada 

sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Publique-se. 

Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002251-09.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ANTONIO DA SILVA JUNIOR (AUTOR(A))

CICERO ROGERIO HENRIQUE LALUCE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FAYROUZ MAHALA ARFOX OAB - MT13033-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACAO (REU)

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ Numero do Processo: 

1002251-09.2016.8.11.0041 AUTOR(A): CICERO ROGERIO HENRIQUE 

LALUCE, CARLOS ANTONIO DA SILVA JUNIOR REU: ESTADO DE MATO 

GROSSO, SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACAO PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos, etc. Dispensa-se o relatório, em atenção ao que dispõe 

o art. 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA ajuizada por 

CICERO ROGERIO HENRIQUE LALUCE e CARLOS ANTONIO DA SILVA em 

desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, objetivando o enquadramento 

dos autores no regime de tempo integral com dedicação exclusiva, com 

efeitos retroativos à data do requerimento administrativo, e pagamento 

retroativo da diferença salarial equivalente. Tutela antecipatória indeferida. 

Citado, o reclamado apresentou a contestação. Decido. Afasto a alegação 

de ausência de interesse de agir arguida pelo requerido, pois, inobstante 

os autores tenham sido enquadrados no regime de dedicação exclusiva 

em 04/2016, subsistem os pedidos para que o ato tenha efeito retroativo à 

data do requerimento, inclusive com o pagamento da diferença salarial, a 

demonstrar o interesse processual dos requerentes. Passo ao julgamento. 

Afirmam os requerentes que foram empossados no concurso público 

Edital 01/2013 para o cargo de docente da educação superior junto à 

Universidade do Estado de Mato Grosso – UNEMAT, em 05/08/2015. 

Aduzem que optaram pelo regime de dedicação exclusiva, e, em 

13/08/2015, protocolaram requerimento administrativo visando o 

enquadramento naquela modalidade. Relatam que, embora tenha tido 

parecer favorável da Reitoria da universidade, o Secretário de Estado de 

Gestão indeferiu o pedido sob o fundamento de extrapolamento do limite 

orçamentário. Da análise dos autos, extrai-se que, em 07 de abril de 2016, 

publicou-se o Diário Oficial nº 26754, contendo a concessão de alteração 

do regime de trabalho dos requerentes de 20 horas para 40 horas 

semanais – tempo integral em dedicação exclusiva. A Lei Complementar nº 

534/2014 alterou a Lei Complementar nº 320/2008, estabelecendo que: 

Art. 7º. O caput e os §§ 1º e 2º do Art. 14 da Lei Complementar nº 320, de 

30 de junho de 2008, passam a vigorar com a seguinte redação: “Art. 14. 

O regime de trabalho em Tempo Integral, de 40 horas semanais, em 

Dedicação Exclusiva, é o regime preferencial de trabalho docente na 

UNEMAT”. A referida norma já estava em vigência quando da posse dos 

requerentes, de forma que não subsiste a justificativa de extrapolação 

orçamentária para indeferimento do requerimento administrativo dos 

autores, ante aos termos do art. 169, § 1º, inciso I, da Constituição 

Federal, que assim prescreve: Artigo 169. A despesa com pessoal ativo e 

inativo da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios não 

poderá exceder os limites estabelecidos em lei complementar. §1º. A 

concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração, a criação 

de cargos, empregos e funções ou alteração de estrutura de carreiras, 

bem como a admissão ou contratação de pessoal, a qualquer título, pelos 

órgãos e entidades da administração direita ou indireta, inclusive 

fundações instituídas e mantidas pelo poder público, só poderão ser 

feitas: I – Se houver prévia dotação orçamentária suficiente para atender 

às projeções de despesa de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes; 

Diante do exposto, JULGAM-SE PARCIALMENTE PROCEDENTES os 

pedidos formulados na inicial para determinar que os efeitos do 

enquadramento dos requerentes no regime integral de dedicação 

exclusiva retroajam à data do requerimento administrativo (18/08/2015), e 

condenar o ESTADO DE MATO GROSSO ao pagamento das diferenças 

salariais em razão do enquadramento no período compreendido entre 

18/08/2015 a 07/04/2016, com reflexos no 13º salário e férias, acrescido 

de juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F da 

Lei nº 9.494/97, a partir da citação, e correção monetária calculada com 

base no IPCA-E da data do indeferimento administrativo, observado o limite 

de alçada de 60 (sessenta) salários mínimos; e, de consequência, 

EXTINGUE-SE o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 

487, inciso I, do CPC. Sem custas e honorários, conforme inteligência dos 

artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. 

Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à 

apreciação da MM. Juíza de Direito. Haiana Katherine Menezes Follmann 

Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, 

na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, 

data registra no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva 

Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1034323-78.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON UCHIDA (AUTOR(A))
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Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO FERREIRA DA CRUZ OAB - MT15914-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE 

PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE (REU)

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

TELMA PEREIRA DE ARAUJO OAB - DF30513 (ADVOGADO(A))

DANIEL BARBOSA SANTOS OAB - DF13147 (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1034323-78.2018.8.11.0041 AUTOR(A): ANDERSON UCHIDA REU: 

CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE 

PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE, ESTADO DE MATO GROSSO 

PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado (artigo 38, da 

Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009). ANDERSON 

UCHIDA ajuizou ação em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO e 

CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE 

PROMOÇÃO DE EVENTOS – CEBRASPE, objetivando a nulidade do ato 

administrativo que não reconheceu a atividade exercida pelo requerente 

no âmbito da Polícia Federal como contagem positiva na avaliação de 

títulos do certame regido pelo Edital nº 1 – PJC/MT, de 16/03/2017, para 

provimento de vagas de Delegado de Polícia Civil. Argumenta, em síntese, 

que o ato atenta contra o princípio da isonomia, ao não considerar as 

atividades de Polícia Federal, apresentada pelo Requerente na avaliação 

dos títulos, requerendo que seja considerada com a mesma pontuação 

atribuída para as atividades de polícia civil. Aduz que deve ser beneficiado 

pela contagem de mais de 13 (treze) anos completos de atividade de 

polícia federal, o que lhe renderia 04 pontos na Avaliação de Títulos. 

Citados, os requeridos apresentaram defesa. Passa-se ao julgamento. 

Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada ESTADO DE 

MATO GROSSO uma vez que o fato do ente público ter delegado a 

execução do certame ao CEBRASPE, não o exime da responsabilidade em 

relação ao concurso público, haja vista que o Centro de Pesquisa é mero 

executor do concurso público, e não atua em nome próprio, mas por 

delegação. É firme o entendimento de que é dispensável a formação de 

litisconsórcio passivo necessário entre os candidatos aprovados em 

concurso público, uma vez que possuem apenas “expectativa de direito à 

nomeação.” (STJ, AgRg no REsp 1294869 / PI, Ministro NAPOLEÃO NUNES 

MAIA FILHO, DJe 04/08/2014). Superadas as preliminares, passa-se ao 

mérito. O requerente se inscreveu no certame para provimento de vagas 

de Delegado de Polícia Judiciária Civil, tendo em vista o disposto na 

Constituição do Estado de Mato Grosso, no Decreto Estadual n.º 5.356, de 

25 de outubro de 2002, e na Lei Complementar Estadual n.º 407, de 30 de 

junho de 2010, e suas alterações, que tornou pública a realização de 

concurso público para formação de cadastro de reserva no cargo de 

Delegado de Polícia Substituto da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato 

Grosso, mediante as condições estabelecidas no Edital n.º 1 – PJC/MT, de 

16 de março de 2017. Ajuizou a presente ação alegando, em suma, que a 

comprovação devida quanto a contagem do tempo de atividade de Polícia 

Federal deveria garantir a mesma pontuação para o cômputo dos títulos 

que o exercício em carreira policial civil. Dessa forma, como fez prova de 

13 anos de exercício na carreira militar, pleiteia a atribuição da nota 

descrita no item 8.3, alínea D, do edital, com base no título entregue. O 

edital é a lei do concurso, devendo ser rigorosamente cumprido o que nele 

contiver tanto pelo candidato como pela Administração Pública. O controle 

jurisdicional sobre atos relacionados às provas em concurso público fica 

limitado ao exame da legalidade do edital e dos atos administrativos 

concernentes à realização do certame. Incumbe ao Judiciário realizar 

interpretação restritiva de normas editalícias, sob pena de, extrapolando 

os limites da legalidade, invadir seara exclusiva da Administração Pública. 

Consoante jurisprudência pacificada, “O Poder Judiciário não pode 

substituir a banca examinadora, tampouco se imiscuir nos critérios de 

correção de provas e de atribuição de notas, posto que sua atuação 

cinge-se ao controle jurisdicional da legalidade do concurso público”. 

(Precedentes da Corte: RMS 26.735/MG, Segunda Turma, DJ 19.06.2008; 

RMS 21.617/ES, Sexta Turma, DJ 16.06.2008; AgRg no RMS 20.200/PA, 

Quinta Turma, DJ 17.12.2007; RMS 22.438/RS, Primeira Turma, DJ 

25.10.2007 e RMS 21.781/RS, Primeira Turma, DJ 29.06.2007).(grifei) “Em 

se tratando de interpretação das normas editalícias de concurso público, a 

competência do Poder Judiciário se limita ao exame da legalidade do edital. 

Em sendo assim, o Administrador tem todo o direito de se valer do seu 

poder discricionário, desde que o mesmo não afronte comandos legais.” 

(RMS 18798 / SE, Ministro GILSON DIPP, DJ 13.12.2004). Analisando 

detidamente os autos verifica-se que o autor zerou a avaliação de títulos e 

questiona uma pontuação maior diante do título entregue (exercício na 

Polícia Federal), que não foi pontuado por não se enquadrar na alínea D. 

Assim dispôs o edital de abertura acerca da fase de títulos: 8.3 DA 

AVALIAÇÃO DE TÍTULOS 8.3.1 Serão avaliados os títulos somente dos 

candidatos aprovados na prova oral. 8.3.2 A avaliação de títulos, de 

caráter classificatório, valerá 20,45 pontos, ainda que a soma dos valores 

dos títulos apresentados seja superior a esse valor. 8.3.3 Somente serão 

aceitos os títulos abaixo relacionados, expedidos até a data da entrega, 

observados os limites de pontos do quadro a seguir. 8.3.9 DOS 

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS À COMPROVAÇÃO DOS TÍTULOS 8.3.9.3 

Para receber a pontuação relativa aos títulos descritos na alínea D do 

quadro de títulos do subitem 8.3.3 deste edital, será 9 necessária a 

entrega de declaração/certidão de tempo de serviço, emitida pelo setor de 

recursos humanos da instituição, que informe o período (com início e fim, 

até a data da expedição da declaração), atestando a escolaridade do 

cargo/emprego/função, a espécie do serviço realizado e a descrição das 

atividades desenvolvidas. 8.3.9.3.1 A declaração ou certidão mencionada 

no subitem 8.3.9.3 deste edital deverá ser emitida por órgão de pessoal ou 

de recursos humanos. Não havendo órgão de pessoal ou de recursos 

humanos, a autoridade responsável pela emissão do documento deverá 

declarar/certificar também essa inexistência. 8.3.9.3.1.1 Quando o órgão 

de pessoal possuir outro nome correspondente, por exemplo, Controle de 

Divisão de Pessoas (CDP), a declaração deverá conter o nome do órgão 

por extenso, não sendo aceitas abreviaturas. 8.3.9.3.2 Para efeito de 

pontuação referente à experiência profissional, não serão consideradas 

fração de ano nem sobreposição de tempo. 8.3.9.3.2.1 Não será 

computado, como experiência profissional, o tempo de estágio, de 

monitoria, de bolsa de estudo ou de Curso de Formação Inicial 

Técnico-Profissional. O requerente alega que a alínea “d” do subitem 8.3.3 

do edital de abertura do concurso deveria abranger os candidatos que 

tenham exercido outros cargos da carreira policial, a exemplo da polícia 

militar, de modo que a atribuição de pontos apenas aos profissionais que 

exercem/exerceram cargos na carreira da polícia civil não seria razoável, 

além de ferir ao princípio da impessoalidade e da isonomia. Ocorre que, o 

quadro de atribuição alínea D é claro em determinar: 8.3.3 Somente serão 

aceitos os títulos abaixo relacionados, expedidos até a data da entrega, 

observados os limites de pontos do quadro a seguir. Alínea D: Exercício 

em cargo da carreira polícia civil. Neste sentido, em sede de concurso 

público o Edital é a diretriz, devendo o candidato se adequar às regras 

nele contida. Logo, não prospera o inconformismo do requerente, ficando 

inviável a possibilidade de beneficiar o requerente pela contagem de 13 

(treze) anos de atividade na Polícia Federal na avaliação de títulos, pois 

não pode a administração alterar regras do edital, ou oportunizar 

tratamento diferenciado a candidatos, sob pena de violar o princípio da 

igualdade. Ademais, o requerente não impugnou o Edital no momento da 

inscrição, com o objetivo de que a banca aplicasse a pretendida isonomia 

na contagem dos títulos. Assim, das provas trazidas aos autos, não se 

evidencia vício que legitime o acolhimento do pedido. Diante do exposto, 

JULGAM-SE IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial. E de 

consequência, DECLARA-SE EXTINTO o processo, com resolução de 

mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. Sem custas nem honorários, 

conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 

27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº 

9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. 

Renata Mattos Camargo de Paiva Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. 

Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 

de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40, da Lei nº 

9.099/95. Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, arquive-se. 

Publique-se Intimem-se. Cuiabá-MT, data registrada no sistema. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1036699-71.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ARSENIA PINHEIRO DA SILVA (AUTOR(A))
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Advogado(s) Polo Ativo:

MAUROZAN CARDOSO SILVA OAB - MT18725-O (ADVOGADO(A))

MARIANA LEAL DA SILVA OAB - MT0016793A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REU)

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ Numero do Processo: 

1036699-71.2017.8.11.0041 AUTOR(A): ARSENIA PINHEIRO DA SILVA 

REU: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV, ESTADO DE MATO 

GROSSO PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Dispensa-se o relatório, em 

atenção ao que dispõe o art. 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de AÇÃO 

ORDINÁRIA ajuizada por ARSÊNIA PINHEIRO DA SILVA em desfavor do 

MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV, objetivando que o retroativo do 

seu benefício de pensão por morte tenha seus efeitos aplicados de 09/08 

a 27/10/2016, prazo que compreende a data do requerimento 

administrativo até a data da sentença declaratória de união estável. 

Requereu, ainda, a devolução da quantia descontada de seu benefício 

após apuração pelo ente público de pagamento a maior de gratificação 

natalina ao servidor à época em que ainda estava vivo. Citado, o 

reclamado não compareceu à audiência de conciliação e não apresentou 

contestação. Decido. Inobstante o não comparecimento do requerido na 

audiência de conciliação, diante da indisponibilidade do interesse público 

posto em juízo (artigo 345, II, CPC), deixa-se de aplicar os efeitos da 

revelia. O deslinde da presente causa não depende da realização de 

audiência instrutória. Assim, atento aos princípios da economia e 

celeridade processuais, conheço diretamente do pedido julgando 

antecipadamente a lide. Passo ao julgamento. Afirma a requerente que, em 

09/07/2016, seu companheiro, Sr. Rubens da Cruz Pereira Júnior, escrivão 

da polícia civil, faleceu. Alega que, em 08/08/2016, protocolou 

requerimento administrativo visando o recebimento de pensão por morte, 

através do Processo nº 289484/2016, e, em 17/08/2016, o ente público 

entendeu ser necessária “sentença judicial declaratória de união estável” 

e indeferiu o pedido. Aduz que, após a declaração judicial, protocolou o 

documento exigido em 28/10/2016, requerendo a revisão do pedido 

administrativo anteriormente indeferido. Informa que o pleito foi deferido 

pelo ente público em 10/01/2017, mas os efeitos retroativos não 

alcançaram o período em que aguardou o provimento da sentença judicial, 

de 09/08 a 27/10/2016. Da análise dos documentos carreados aos autos 

extrai-se que a Sentença que declarou a união estável foi proferida em 

27/10/2016, e o pagamento retroativo da pensão por morte compreendeu o 

período de 28/10 a 12/2016, conforme tabela de id. 10993659. Inobstante a 

irresignação da requerente, entendo ser correta a apuração realizada pelo 

requerido, que realizou o pagamento retroativo a partir da data em que a 

beneficiária protocolou cópia da Sentença declaratória de união estável 

(28/10/16). Nesse sentido, veja precedente do TJMT, publicado em 

08/10/2018, no julgamento da Apelação nº 107487/2017, proferida pela 

Primeira Câmara de Direito Público Coletivo: RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - SERVIDORA PÚBLICA 

ESTADUAL - PLEITO DE CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE - 

NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA UNIÃO ESTÁVEL - ATO JUDICIAL - 

HABILITAÇÃO TARDIA - TERMO INICIAL - DATA DA COMPROVAÇÃO DA 

UNIÃO ESTÁVEL - APELO DESPROVIDO. 1. Reconhecida a união estável, 

a companheira faz jus ao recebimento de pensão por morte, nos termos 

do art. 245, I, “c, do Estatuto dos Servidores Públicos da Administração 

Direta, das Autarquias e das Fundações Públicas Estaduais. 2."[...]No 

casamento, a publicidade decorre das formalidades necessárias para a 

celebração e do registro decorrente. Na união estável, a publicidade 

exsurge da manifestação exterior dos conviventes que se apresentam 

como componentes de uma entidade familiar; logo, pressupõe notoriedade 

(Lei n° 9.278, de 10 de maio de 1996, artigo 1°; Código Civil, art. 1.723, 

cabeça). E não se demonstra notoriedade com declarações de filhos e de 

uma vizinha. (Agravo de Instrumento nº65651/2014, o Exmo. Des. Luiz 

Carlos da Costa). 3. O termo inicial para a incidência do benefício será a 

partir de 20.3.2013, ou seja, da data em que se comprovou a união 

estável, com fulcro no parágrafo único do artigo 247, da Lei Complementar 

n.04/90. 4. Apelo desprovido. Quanto ao pedido de devolução da quantia 

de R$ 941,06 (novecentos e quarenta e um reais e seis centavos), 

devidamente corrigida, entendo que o pleito comporta acolhimento. O 

falecido percebeu gratificação natalina em vida, em julho de 2016, na 

quantia de R$ 8.734,27 (oito mil setecentos e trinta e quatro reais e vinte e 

sete centavos). Ocorre que, o requerido ao elaborar os cálculos para 

pagamento retroativo da pensão à requerente, constatou que a percepção 

pelo servidor foi maior do que a devida, que seria de R$ 7.793,11 (sete mil 

setecentos e noventa e três reais e onze centavos). Por essa razão, em 

01/2017, abateu a referida diferença do valor total retroativo a que a 

requerente teria direito, na quantia de R$ 941,06 (novecentos e quarenta e 

um real e seis centavos). Ocorre que, o Superior Tribunal de Justiça, no 

julgamento do Recurso Especial Representativo de Controvérsia nº 

1.244.182/PB, firmou o entendimento de que o recebimento de boa-fé 

desobriga a restituição, por equívoco operacional ou erro material da 

Administração Pública. E, in casu, não há qualquer elemento nos autos 

capaz de imputar à pensionista o dolo na percepção pelo falecido da 

gratificação natalina, pelo que entendo que o erro no pagamento a maior 

deve ser imputado, exclusivamente, ao ente público (STJ. Resp: 1792018 

RJ. Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, Data da Publicação: 11/03/2019). 

Diante do exposto, JULGAM-SE PARCIALMENTE PROCEDENTES os 

pedidos formulados na inicial para condenar o ESTADO DE MATO 

GROSSO ao pagamento do valor de R$ 941,06 (novecentos e quarenta e 

um reais e seis centavos), acrescidos de juros aplicados à caderneta de 

poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, a partir da citação, 

e correção monetária calculada com base no IPCA-E, da data do desconto 

indevido; e, de consequência, EXTINGUE-SE o processo com resolução de 

mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. Sem custas e honorários, 

conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, 

da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, 

submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. Haiana 

Katherine Menezes Follmann Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. 

Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 

de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data registra no sistema. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1020656-25.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO LOURENCO DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANNE CAROLINE ESCAME SANTOS OAB - MT22502/O (ADVOGADO(A))

EDILMA AVELINO DOS SANTOS ROSSONI OAB - MT6209/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ Numero do Processo: 

1020656-25.2018.8.11.0041 EXEQUENTE: ANTONIO LOURENCO DA SILVA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos, etc. Relatório dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). Trata-se de 

execução de título extrajudicial proposta por ANTONIO LOURENÇO DA 

SILVA em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, objetivando o 

recebimento do valor atualizado de R$ 51.246,32 (cinquenta e um mil 

duzentos e quarenta e seis reais e trinta e dois centavos), referente à 

Certidão de Crédito nº 9.1.089.270-9, expedida pelo Estado de Mato 

Grosso, por intermédio da Secretaria de Estado de Administração em 

12/09/2008. Citado, o executado apresentou embargos suscitando a 

prescrição. Passa-se à apreciação. O Decreto nº 20.910/1932, em seu 

artigo 1º, prevê o prazo prescricional quinquenal para as ações de 

qualquer natureza contra a Fazenda Federal, Estadual e Municipal, 

vejamos: "Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos 

Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda 

federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem 

em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem." 

Deste modo, como os prazos prescricionais são contados de forma 

objetiva, na forma da lei de regência. E, uma vez emitida a Certidão de 

Crédito, ter-se-á início do decurso do prazo prescricional inerente a todo 

título de crédito, no caso, o prazo de 05 (cinco) anos para se postular 

judicialmente o respectivo recebimento. Impera, pois, o princípio da 

legalidade. Ademais, não há que se falar em critérios que alarguem sua 

interpretação e aplicação, sob pena de se tentar burlar norma de ordem 
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pública. Acerca disto, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso já se 

pronunciou no sentido de que os referidos decretos não possuem o 

condão de suspender a emissão das cartas de crédito, exorbitando os 

limites da Lei Estadual nº 8.672/2007, que disciplina o tema. O Decreto nº 

20.910/1932 também estabelece que: “Art. 8º A prescrição somente 

poderá ser interrompida uma vez. Art. 9º A prescrição interrompida 

recomeça a correr, pela metade do prazo, da data do ato que a 

interrompeu ou do último ato ou termo do respectivo processo.” Por 

consequência, a certidão foi emitida no dia 12/09/2008 e a presente ação 

somente foi interposta em 01/07/2018, transcorrido o lapso temporal 

quinquenal, reconhece-se a ocorrência da prescrição. Ante o exposto, 

DECLARA-SE a prescrição; em consequência, EXTINGUE-SE o processo 

com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso II, do CPC. Sem 

custas e honorários, conforme os artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c 

artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 

9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. 

Haiana Katherine Menezes Follmann Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. 

Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 

de sentença elaborada pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Publique-se. Intimem-se. Transitada em julgado, arquive-se. 

Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque 

e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001024-02.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CARLA JAQUELINE EKERT VALE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAIVANDDER RICARDO PEREIRA FARIAS OAB - MT12759-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ Numero do Processo: 

1001024-02.2019.8.11.0001 REQUERENTE: CARLA JAQUELINE EKERT 

VALE REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos, etc. Relatório dispensado (artigo 38 da Lei nº 9.099/1995). 

Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ajuizada por 

CARLA JAQUELINE EKERT VALE em desfavor do ESTADO DE MATO 

GROSSO objetivando a condenação do requerido ao pagamento de danos 

morais em virtude de acidente com elevador em prédio público que causou 

lesão à saúde da requerente. Citado, o requerido não compareceu à 

audiência de conciliação e apresentou contestação. DECIDO. Inobstante o 

não comparecimento do requerido à audiência de conciliação, diante da 

indisponibilidade do interesse público posto em juízo (artigo 345, II, CPC), 

deixo de aplicar os efeitos da revelia. O deslinde da presente causa não 

depende da realização de audiência instrutória. Assim, atento aos 

princípios da economia e celeridade processuais, conheço diretamente do 

pedido, julgando antecipadamente a lide. Alega a requerente que é 

vigilante da empresa Pantanal e presta serviços à Secretaria de Estado 

junto ao CENTRO ESTADUAL DE ODONTOLOGIA PARA PACIENTES 

ESPECIAIS – CEOPE. Afirma que, no dia 14/11/2018, por volta das 

14h00min, ao se utilizar do elevador daquela unidade, este despencou do 

primeiro andar, vindo a requerente a fraturar o tornozelo. Aduz que o ente 

público tinha conhecimento da ausência de manutenção do elevador e, 

ainda assim, por negligência, deixou de interditá-lo. Da análise das provas 

carreadas aos autos não resta dúvida quanto ao evento narrado na inicial, 

em especial a Declaração de Ocorrência do SAMU, que descreve como 

local do atendimento o prédio da CEOPE e informa o quadro clínico da 

autora como sendo: algia em membro inferior esquerdo (id. 19847143). De 

outro norte, o Ofício nº 01/2018/GAD/CEOPE, encaminhado pela Secretaria 

de Estado de Saúde ao prestador do serviço de manutenção contratado 

(Multec Elevadores Ltda – EPP), aportado no id. 19847143, solicitou 

“periodicidade na realização da manutenção preventiva”, com a ressalva 

que: “a manutenção preventiva visa precaver-se da paradas e falhas de 

peças e componentes de diversos tipos de máquinas e equipamentos”, 

requerendo o envio de Nota Fiscal do serviços de manutenção prestado 

no mês 08/2018. Assim sendo, não há dúvidas quanto à responsabilidade 

do Estado pelo evento danoso, que não cumpriu com o seu dever de zelar 

pela segurança das pessoas que transitam pelo prédio da CEOPE. Nesse 

sentido: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. ACIDENTE OCORRIDO 

EM ELEVADOR DE PRÉDIO PÚBLICO. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. 

DANO MORAL E NEXO CAUSAL COMPROVADOS. MONTANTE 

INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE. PRECEDENTES DO C. STJ. 1. Situação 

dos autos em que demonstrados os requisitos necessário para a 

atribuição de responsabilidade à União Federal pelos danos morais 

suportados pelo autor. 2. Indenização fixada dentro dos parâmetros da 

jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça. 3. Remessa Oficial e 

Apelações não providas. (TRF-3. AC: 4212 MS 1999.60.00.004212-8, 

Relator: JUIZ CONVOCADO WILSON ZAUHY, Data do Julgamento: 

12/11/2010). No que concerne ao quantum indenizatório, insta ressaltar 

que para a fixação do dano moral, por possuir caráter subjetivo, inexistem 

critérios pré-estabelecidos, incumbindo ao juiz, por seu prudente arbítrio, 

estimar, atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a 

título de indenização, tendo em mente os princípios da proporcionalidade e 

da razoabilidade. A indenização por dano moral deve representar para a 

vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento 

impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para 

proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que não signifique 

um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante 

no causador do mal a fim de dissuadi-lo de novo atentado. Por esses 

parâmetros, fixo o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos 

morais. Diante do exposto, JULGAM-SE PARCIALMENTE PROCEDENTES os 

pedidos formulados na inicial para CONDENAR o requerido a pagar, a título 

de danos morais, o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), acrescidos de 

correção monetária pelo IPCA-e, a partir do arbitramento; e juros 

moratórios calculados com base no índice oficial de remuneração básica 

da caderneta de poupança, desde a citação; e, por consequência, 

DECLARA-SE EXTINTO o processo com resolução de mérito, com 

fundamento no art. 487, I, do CPC. Sem custas nem honorários, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 

12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto 

o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. Haiana Katherine 

Menezes Follmann Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001354-96.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO MANOEL FRANCO MARQUEZ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO MANOEL FRANCO MARQUEZ OAB - MT22947/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1001354-96.2019.8.11.0001 EXEQUENTE: LEANDRO MANOEL FRANCO 

MARQUEZ EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Relatório dispensado por força do disposto no art. 38 da Lei 9.099/95. 

FUNDAMENTO e DECIDO. Trata-se se pedido de desistência da ação 

formulado pela parte autora antes da sentença, no qual manifesta sua 

falta de interesse no prosseguimento da lide. É cediço que havendo a 

estabilização subjetiva da lide por meio da formalização da angularização 

processual, deve-se buscar a anuência da parte requerida em relação ao 

mencionado pedido de desistência. No entanto, o Enunciado 90 do 

FONAJE dos Juizados Especiais Cíveis estabelece que “A desistência do 

autor, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará na extinção do 

processo sem julgamento do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência 

de instrução e julgamento.” (XVI Encontro – Rio de Janeiro/RJ). Sabe-se 

que referido Enunciado 90 se aplica ao Juizado da Fazenda Pública em 

decorrência do Enunciado 01 da Fazenda Pública, que estabelece que 

“Aplicam-se aos Juizados Especiais da Fazenda Pública, no que couber, 

os Enunciados dos Juizados Especiais Cíveis” (XXIX Encontro – 

Bonito/MS). Desse modo, HOMOLOGA-SE o pedido de desistência da ação 

formulado pela parte autora para que produza os jurídicos e legais efeitos, 

e, de consequência, JULGA-SE EXTINTO o processo, sem resolução do 
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mérito, com fundamento no art. 485, VIII, do Código de Processo Civil. 

Publicada no sistema PJe. Arquive-se. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1002062-49.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUISA FORTE STUCHI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AGNALDO BEZERRA BONFIM OAB - MT5171-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1002062-49.2019.8.11.0001 EXEQUENTE: LUISA FORTE STUCHI 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Conforme 

inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 

12.153/2009, dispensa-se o relatório. LUISA FORTE STUCCHI ajuizou a 

ação de título executivo fundado em honorários periciais, a qual atuou no 

processo n° 0021258-69.2014.8.11.0042 (selo AC 702855), em tramite 

junto a 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá MT, almejando o 

recebimento R$2.000,00 (dois mil reais). Citado, o Executado não opôs 

embargos, conforme certificado. A atualização monetária será realizada 

pelo DAP, consoante o disposto no Provimento 11/2017-CM. Ante o 

exposto, HOMOLOGA-SE o crédito no valor de R$2.000,00 (dois mil reais), 

r e f e r e n t e  a o s  h o n o r á r i o s  p e r i c i a i s  d o  p r o c e s s o 

0021258-69.2014.8.11.0042 (selo AC 702855), em tramite junto a 2ª Vara 

Criminal da Comarca de Cuiabá MT. Sem custas nem honorários, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei 

nº 12.153/2009. Transitada em julgado, expeça-se o necessário. 

INTIME-SE a parte exequente para que apresente a Certidão original no 

Cartório, que deverá retê-lo para fins de cancelamento. Oficie-se ao juízo 

da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá MT acerca da presente 

execução e pagamento. Publique-se. Cuiabá-MT, data registrada no 

sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1002058-12.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUISA FORTE STUCHI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AGNALDO BEZERRA BONFIM OAB - MT5171-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1002058-12.2019.8.11.0001 EXEQUENTE: LUISA FORTE STUCHI 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Conforme 

inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 

12.153/2009, dispensa-se o relatório. LUISA FORTE STUCCHI ajuizou a 

ação de título executivo fundado em honorários periciais, a qual atuou no 

processo n° 0013453-35.2007.8.11.0002 (selo AC 702847), em tramite 

junto a 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá MT, almejando o 

recebimento R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais). Citado, o Executado 

não opôs embargos, conforme certificado. A atualização monetária será 

realizada pelo DAP, consoante o disposto no Provimento 11/2017-CM. 

Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o crédito no valor de R$2.500,00 (dois mil 

e quinhentos reais), referente aos honorários periciais do processo 

0013453-35.2007.8.11.0002 (selo AC 702847), em tramite junto a 2ª Vara 

Criminal da Comarca de Cuiabá MT. Sem custas nem honorários, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei 

nº 12.153/2009. Transitada em julgado, expeça-se o necessário. 

INTIME-SE a parte exequente para que apresente a Certidão original no 

Cartório, que deverá retê-lo para fins de cancelamento. Oficie-se ao juízo 

da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá MT acerca da presente 

execução e pagamento. Publique-se. Cuiabá-MT, data registrada no 

sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001788-56.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANALUCE DE FIGUEIREDO DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1001788-56.2017.8.11.0001 REQUERENTE: ANALUCE DE FIGUEIREDO 

DIAS REQUERIDO: CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado (artigo 38, da Lei nº 

9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009). Trata-se de OBRIGAÇÃO 

DE FAZER E COBRANÇA contra o Município de Cuiabá, ajuizada por 

ANALUCE DE FIGUEIREDO DIAS, em que pretende revisão de 

aposentadoria, baseada no deferimento administrativo de elevação de 

nível, com a imediata implantação do benefício da elevação de nível, bem 

como condenar o reclamado a pagar os valores retroativos à data do 

deferimento da elevação de nível. Citado, o reclamado apresentou 

contestação. A audiência de conciliação contou com a presença das 

partes, mas restou infrutífera. DECIDO A parte reclamante foi aposentada 

através da Portaria nº 298/2014 publicada em 01/08/2014. Posteriormente, 

em 12/12/2014, requereu progressão funcional, sendo o pleito deferido 

administrativamente nos autos 2014.0401189R1. Em razão disso, a 

reclamante protocolou pedido de revisão de seu ato de aposentadoria, o 

que foi indeferido, uma vez que a autora já não estava mais em atividade 

na data do pedido da progressão funcional. Primeiramente, cumpre 

ressaltar que a aposentadoria da servidora ocorreu no dia 01/08/14. Não 

há que se discutir eventuais efeitos da publicação posterior de ato pelo 

Tribunal de Contas Estadual, uma vez que o TCE somente faz uma análise 

vinculada de legalidade do ato de aposentadoria. Portanto, nota-se que a 

autora já estava aposentada quando foi deferida a progressão funcional 

(02/12/2014). Desta feita, a progressão funcional é benefício intrínseco à 

condição de servidor em atividade. Isto porque esta modalidade de 

provimento prescinde do preenchimento de requisitos específicos, como a 

avaliação de desempenho e a participação em cursos de formação, razão 

por que não é possível sua extensão aos servidores inativos. Este é o 

entendimento da jurisprudência: AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

PROGRESSÃO FUNCIONAL. AUTORA RECORRENTE APOSENTADA. 

MOVIMENTAÇÃO NA CARREIRA QUE CESSA COM A INATIVIDADE. 

DESPROVIMENTO. 1. Na linha jurisprudencial desta Corte, "a progressão e 

a promoção funcionais são institutos de natureza individual aplicáveis 

exclusivamente aos servidores em atividade, eis que a carreira no serviço 

público termina com a inatividade, incidente o teor da Súmula Vinculante 

n.º 37, posto inexistir lei específica instituidora da extensão do benefício". 

Precedentes. (...) Nesse contexto fático e normativo, resta claro que, 

tratando-se de servidora aposentada, os lapsos temporais aquisitivos do 

direito à movimentação na carreira não podem ser contados após o ato de 

aposentação, impondo-se a conclusão de que a letra G é o referencial 

correto para cumprir o comando judicial. 3. Recurso conhecido e 

desprovido. (TJ-GO - AI: 04587006020188090000, Relator: BEATRIZ 

FIGUEIREDO FRANCO, Data de Julgamento: 15/03/2019, 4ª Câmara Cível, 

Data de Publicação: DJ de 15/03/2019) Em que pese a administração tenha 

deferido a progressão funcional é cediço que o Judiciário não se vincula 

às decisões administrativas. No caso o próprio ato extemporâneo de 

enquadramento é de duvidosa legalidade. Nesse contexto, não há que 

falar em direito a revisão do ato de aposentação porque é devido o 

enquadramento que possuía no momento da passagem para a inatividade. 

Ante o exposto, JULGAM-SE IMPROCEDENTES os pedidos formulados na 

inicial e, em consequência, extinto o processo com resolução do mérito 

com supedâneo no artigo 487, I, do CPC. Sem custas e honorários, 

conforme inteligência dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95, c/c artigo 27, 

da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, 

submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. Ana Luize de 

Azevedo Santullo Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, arquive-se com as baixas 
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necessárias. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data publicada no sistema. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001520-31.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUISA FORTE STUCHI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AGNALDO BEZERRA BONFIM OAB - MT5171-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1001520-31.2019.8.11.0001 EXEQUENTE: LUISA FORTE STUCHI 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Conforme 

inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 

12.153/2009, dispensa-se o relatório. LUISA FORTE STUCCHI ajuizou a 

ação de título executivo fundado em honorários periciais, a qual atuou no 

processo n° 0029894-87.2015.8.11.0042 (selo AC 702845), em tramite 

junto a 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá MT, almejando o 

recebimento R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais). Citado, o Executado 

não opôs embargos, conforme certificado. A atualização monetária será 

realizada pelo DAP, consoante o disposto no Provimento 11/2017-CM. 

Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o crédito no valor de R$2.500,00 (dois mil 

e quinhentos reais), referente aos honorários periciais do processo 

0029894-87.2015.8.11.0042 (selo AC 702845), em tramite junto a 2ª Vara 

Criminal da Comarca de Cuiabá MT. Sem custas nem honorários, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei 

nº 12.153/2009. Transitada em julgado, expeça-se o necessário. 

INTIME-SE a parte exequente para que apresente a Certidão original no 

Cartório, que deverá retê-lo para fins de cancelamento. Oficie-se ao juízo 

da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá MT acerca da presente 

execução e pagamento. Publique-se. Cuiabá-MT, data registrada no 

sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001889-25.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO MANUEL DUARTE RIBEIRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO MANUEL DUARTE RIBEIRO OAB - MT25270/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1001889-25.2019.8.11.0001 EXEQUENTE: JOAO MANUEL DUARTE 

RIBEIRO EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Conforme 

inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 

12.153/2009, dispensa-se o relatório. JOÃO MANUEL DUARTE RIBEIRO 

ajuizou ação executiva de 10 URH´s referentes aos honorários de 

defensor dativo nos processos de código n° 34379 (SELO 647296) e 

36116 (SELO 647297) ambos em trâmite na Vara Única da Comarca de Rio 

Branco/MT, almejando o recebimento da importância de R$9.285,10 

considerando a tabela de honorários da OAB do ano de 2019 com 

vigência até o mês de fevereiro de 2020. Verifica-se que o valor atual da 

URH na tabela de honorários da OAB[1] para o ano de 2019 é de 

R$928,51, razão pela qual deve ser considerado o valor reajustado da 

tabela para fins de homologação do valor devido. Citado, o executado não 

opôs embargos, conforme certidão. Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o 

crédito referente à quantia correspondente e atualizada de 10 URH’s, que 

perfaz o montante de R$9.285,10 (nove mil, duzentos e oitenta e cinco 

reais e dez centavos). Transitada em julgado, expeça-se o necessário. 

INTIME-SE a parte exequente para que apresente a(s) certidão(ões) 

original(is) na Secretaria deste juízo, que deverá retê-la(s) para fins do 

disposto no art.3º,§ 1º, III, do Provimento 11/2017-CM. Oficie-se ao juízo de 

origem da certidão de crédito acerca da presente execução e pagamento. 

Publicada no sistema PJe. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito [1]Disponível: 

https://www.oabmt.org.br/tabela-honorarios

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000350-58.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE VITOR PEREIRA DE CASTRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE VITOR PEREIRA DE CASTRO OAB - MT11258-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1000350-58.2018.8.11.0001 EXEQUENTE: JOSE VITOR PEREIRA DE 

CASTRO EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Conforme 

inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 

12.153/2009, dispensa-se o relatório. JOSÉ VITOR PEREIRA DE CASTRO 

ajuizou ação de título executivo de 16 URH´s referentes aos honorários de 

defensor dativo nos processos de código n° 31675 (selo AB 409097), 

28462 (selo AB 409095), 33833 (selo AB 409094) e 30722 (selo AB 

409096) em trâmite na Vara Única da Comarca de Contriguaçu/MT, 

almejando o recebimento da importância corrigida de R$14.760,40. Citado, 

o executado não opôs embargos, conforme certidão. Vê-se que foi feita 

atualização do valor da URH, conforme cálculo apresentado. No entanto, 

verifica-se que a tabela de honorários da OAB é reajustada anualmente 

todo mês de fevereiro. Portanto, considerando a atualização da URH na 

tabela de honorários da OAB[1] para o ano de 2019, que é de R$928,51, 

deve ser aplicado esse valor reajustado da unidade pela própria OAB para 

fins de homologação do crédito devido. Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o 

crédito referente à quantia correspondente e atualizada de 16 (dezesseis) 

URH’s, que perfaz o montante de R$14.856,16 (quatorze mil, oitocentos e 

cinquenta e seis reais e dezesseis centavos). Transitada em julgado, 

expeça-se o necessário. INTIME-SE a parte exequente para que apresente 

a(s) certidão(ões) original(is) na Secretaria deste juízo, que deverá 

retê-la(s) para fins do disposto no art.3º, § 1º, III, do Provimento 

11/2017-CM. Oficie-se ao juízo de origem da certidão de crédito acerca da 

presente execução e pagamento. Publicada no sistema PJe. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito [1]Disponível: https://www.oabmt.org.br/tabela-honorarios

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000719-18.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SINVAL VILELA DE CARVALHO (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO GUIMARAES DE SOUZA OAB - MT0019554A (ADVOGADO(A))

FELIPE AUGUSTO FAVERO ZERWES OAB - MT21534/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENA VALLE RODRIGUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 

1000719-18.2019.8.11.0001. INTERESSADO: SINVAL VILELA DE 

CARVALHO REQUERIDO: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV, MATO 

GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV CUIABÁ, 31 de janeiro de 2020. Juiz(a) 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004468-20.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARINA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANIMARA DA SILVA GOULART OAB - MT22536/O (ADVOGADO(A))

NARANA SOUZA ALVES OAB - MT12640/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENA VALLE RODRIGUES
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piririririr

Juizado Especial Criminal Unificado

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aristeu Dias Batista Vilella

 Cod. Proc.: 135694 Nr: 2077-46.2019.811.0062

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilmar Lopes da Fonseca

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Augusto Malheiros 

Fernandes de Souza - OAB:OAB/MT 3.988, Jucynil Ribeiro Pereira - 

OAB:10945995

 Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial, DETERMINO 

o ARQUIVAMENTO dos autos, ANTE A FALTA DE JUSTA CAUSA, nos 

termos do artigo 395, inciso III, do CPP, por analogia, depois de cumpridas 

as formalidades legais.Publique-se.Intime-se, observando-se o 

art.980,§7º, do CNGC- Foro Judicial.CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aristeu Dias Batista Vilella

 Cod. Proc.: 136094 Nr: 2450-77.2019.811.0062

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Rosenwal Rodrigues dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcelo da Costa Marques Freire

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO JOSE RICCI 

BOAVENTURA - OAB:9271/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Dispensado o relatório, nos exatos termos do art. 81, § 3º, da Lei 

9.099/95, razão pela qual passo a fundamentar e a DECIDIR.

Da análise detida dos autos, verifico que o Autor dos Fatos, já 

devidamente qualificado, CUMPRIU integralmente com as condições 

impostas na transação penal ofertada pelo Parquet e devidamente aceita 

por ele.

 Assim sendo, com fulcro no art. 61 do Código de Processo Penal, 

DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE do Autor dos Fatos.

Dispensada a intimação do autor do fato, conforme orientação do 

Enunciado 105 do FONAJE.

 Procedam-se com as baixas necessárias e encaminhem-se os autos ao 

arquivo.

Às providências.

 CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aristeu Dias Batista Vilella

 Cod. Proc.: 137519 Nr: 3745-52.2019.811.0062

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Renata Vaes Teixeira, Rafaele Caroline Gomes 

de Siqueira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Miguel de Arruda 

Pelissari - OAB:15112, KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - OAB:16962

 Ante o exposto, DECLARO, por sentença, EXTINTA A PUNIBILIDADE DAS 

AUTORAS DO FATO, quanto ao crime de Dano (artigo 163 do Código 

Penal), com fulcro nos artigos 103 e 107, IV, do Código Penal, e, quanto à 

Contravenção do artigo 21 do Decreto-Lei n° 3688/41, em consonância 

com o parecer ministerial, DETERMINO o ARQUIVAMENTO dos autos, 

ANTE A FALTA DE JUSTA CAUSA, nos termos do artigo 395, inciso III, do 

CPP, depois de cumpridas as formalidades legais. Publique-se. Intimem-se 

as partes, observando-se o disposto no art. 980, § 7º, da CNGC - Foro 

Judicial.CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aristeu Dias Batista Vilella

 Cod. Proc.: 131271 Nr: 5258-89.2018.811.0062

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Maria das Dores Santana da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Neuza Antonia Rosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Oilson Amorim dos Reis - 

OAB:OAB/MT 7.035

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAVID BRANDÃO MARTINS - 

OAB:Def Público

 Trata-se de Termo Circunstanciado instaurado para apurar os delitos 

tipificados nos artigos 140, §2º, 140 e 147, do Código Penal.Às fls. 18/27, 

consta encartada queixa-crime oferecida por Maria das Dores Santana da 

Silva para apurar a prática de fato delituoso previsto no artigo 139 c/c 

artigo 141, inciso III, do Código Penal, em tese, cometido por Neuza Antonia 

Rosa.Restaram frustradas as tentativas de transação penal e de acordo 

(fls. 11, 13 e 17).A Querelada apresentou defesa preliminar, não arguindo 

preliminares (fl. 32).Instado a manifestar, o Ministério Público requereu o 

regular prosseguimento do feito, com a designação de audiência de 

instrução e julgamento, bem como a extração de cópia integral dos autos 

para prosseguimento quanto ao delito de ameaça (fl. 34).É o relato 

necessário. DECIDO.Da análise, verifico que o delito é de natureza 

privada, as partes estão devidamente representadas e as peças 

apresentadas obedecem as disposições processuais legalmente exigidas, 

inexistindo, assim, quaisquer das hipóteses de rejeição da peça 

acusatória previstas no artigo 395, do Código de Processo Penal, bem 

como presentes os requisitos materiais e formais do artigo 41, do Código 

de Processo Penal.A procuração encartada à fl. 23 preenche os 

requisitos do artigo 44, do CPP.Ademais, não foram arguidas 

preliminares.Pelo exposto, RECEBO A QUEIXA-CRIME oferecida pela 

Querelante, na forma como colocada em juízo.Ato contínuo, DESIGNO 

Audiência de Instrução e Julgamento para o dia 16.03.2020, às 14h00min. 

Cite-se a Querelada dos termos da ação e intime-se da 

audiência.Intimem-se as testemunhas arroladas, o Ministério Público, a 

Defensoria Pública e o Advogado constituído.Procedam-se as devidas 

solicitações e comunicações, conforme artigo 1.373, incisos II e III, da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça – Foro 

Judicial.Por derradeiro, extraia-se cópia integral dos autos e proceda a 

sua autuação em apartado, visando a apuração do delito de ameaça, 

encaminhando-se, em seguida, ao Ministério Público.EXPEÇA-SE o 

necessário. Às providências.CUMPRA-SE.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 115766 Nr: 2872-57.2016.811.0062

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Izineth da Costa Ferraz Duarte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Zenil Joana de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dulce Helena Gahyva - 

OAB:OAB/MT 7.699

 Nos Termos do Art. 70, da Lei 9.099 de 26/09/1995, INTIMO A 

ADVOGADA da querelada, Dra. Dulce Helena Gahyva, OAB/MT n. 7.699, 

da audiência designada para o dia 12 de fevereiro de 2020, às 14h30min., 

Processo código n. 115766, neste Juizado Especial Criminal Unificado da 

Capital.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 135729 Nr: 2111-21.2019.811.0062

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JOSÉ ROBERTO STOPA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIEDER LUZ DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Emerson Leandro de Campos 

- OAB:6.950/MT, leonardo do prado gama - OAB:26.127-MT, Sara 

Graziela Pinto Fernandes de Oliveira - OAB:13680

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para proceder a intimação da parte querelada para, 

em querendo , apresentar a contrarrazão ao Recurso de fls. 34/43, dentro 

do prazo legal.
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